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Pełen żalu – ziemię krągłą
pozostawisz jak dzieciństwo
i zejdziemy jak po schodach
w sen zupełny, w sferę
inną –
w obszar, gdzie muzyki
twoje
grają ciągle
TADEUSZ GAJCY

PRZEDMOWA
Tę książkę szykowałem właściwie od lat i nosiłem ją w sobie od dawna, ale nie mogłem
się zdecydować, by nadać jej ostatecznie trwały kształt. Miałem zawsze obawy, że powiem
zbyt mało albo nie przekażę wszystkiego, co w mojej literackiej młodości było istotne. A ponadto –przyznam się szczerze – żyłem w pełni tamtymi czasami i nie było dla mnie przeszłości, istniała ona jedynie nadal jako teraźniejszość. W życiu każdego nadchodzi jednak chwila,
którą za Conradem nazywamy „smugą cienia”. Broniłem się przed jej przekroczeniem, udawałem przed samym sobą, że mnie to nie dotyczy, gdyż zachowałem własny świat, obszar
marzeń tylko mnie podległy. Nic bardziej fałszywego! To, co uważałem za teraźniejszość nie
ulegającą przemianom, jest już rzeczywiście przeszłością i stało się wbrew mojej woli wspomnieniem. Co więcej –zaczyna ode mnie odpływać, niknąć jak cień o zmierzchu.
Prawda, że to wszystko, czego byłem świadkiem, należy już od dawna do historii i dlatego
mogłem, wygasły z tamtego płomienia, spojrzeć z większym spokojem i obiektywizmem na
pewne sprawy i ludzi, którzy mi byli szczególnie bliscy. Powinienem był tę książkę napisać
zaraz po wojnie, ale nie wiem, czybym ujął te zagadnienia we właściwych proporcjach. Pisałem o tamtych latach wiele, nie umiałem jednak dać tego, co chciałem – jakiejś syntezy. I
dzisiaj mi o nią niełatwo. Zdaję sobie sprawę, że mimo ambicji ogarnięcia całości dałem raczej obraz jednej grupy literackiej „Sztuki i Narodu”, z którą byłem najbliżej związany – aniżeli obiektywną kronikę tamtych lat. Tłumaczyć moją postawę i poglądy może pionierskość
tej pracy. Brak materiałów po bibliotekach, niepełne archiwa, ułamkowa wiedza o czasach
okupacji na pewno były jeszcze tym dodatkowym elementem, który utrudniał bardziej rzeczowe opracowanie. Tamten okres wymyka się ponadto ocenom, jest tak specyficzny i niepowtarzalny, że trudno o kryteria. Łatwiej by mi było to wszystko ująć w kategoriach sentymentalnych. Nie o wspomnienia tu chodzi, lecz o ukazanie – nawet choćby był jednostronny!
– obrazu pewnej epoki, którą już teraz trudno nam w pełni zrozumieć, chociaż jej zapis literacki jest niemal dosłowny i prawidłowy.
„Pokazanie okresu, w którym nam żyć wypadło, jako egzotyki jest warte trudu. Widzi się
wtedy ludzi podnoszących z wysiłkiem olbrzymie ciężary z tektury. Pot, jaki spływa im po
twarzy, i napięcie mięśni są jednak rzeczywiste. Dręczy ich świadomość, że te ciężary są właściwe tylko jednemu momentowi, czyli że rozumowo biorąc, pułapka historyczna, w jakiej się
znaleźli, mogłaby zostać otwarta za jednym pociśnięciem guzika” – napisał ktoś, nie pamię-
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tam kto. Czy to prawda, nie wiem, ale przytaczam tę opinię, bo mimo swego jawnego cynizmu wydaje mi się oryginalna. Fakty nie tłumaczą wszystkiego, ważniejsze od nich jest napięcie wzruszeń moralnych, tak charakterystyczne dla mojego, strzaskanego porządnie przez
wojnę pokolenia. Były to roczniki poddane niesamowitemu ciśnieniu historii, która je przepoiła wielkimi ideałami, tym wspanialszymi, że całkowicie bezinteresownymi, ale zniekształciła jednocześnie wyobraźnię i życie. Zbyt wiele śmierci było przy nas, abyśmy mogli im ujść
bezkarnie. Prawda, że przeżyliśmy, niczego nie wyjaśnia poza stwierdzeniem pewnego zjawiska biologicznego, trzeba jeszcze pokazać, jak przeżyliśmy tamte lata, o których naprawdę
pięknie pisał w 1944 roku Krzysztof Baczyński, z tą intuicją poety, świadczącą o wielkości:

Których nam nikt nie wynagrodzi
i których nic nam nie zastąpi,
lata – ojczyzno złej młodości,
trudnej starości dniu narodzin.
Nie jest ta książka sprawozdaniem. Raczej zbiorem impresji odpisanych z pamięci po latach, stąd i możliwości luk. Nie jest rozprawą naukową, brak jej nieodzownego aparatu krytycznego, chciałem ponadto, aby stała się przede wszystkim książką dla k a ż d e g o, kto zechce po nią sięgnąć. Starałem się przybliżyć czytelnikowi, którego zainteresuje ta epoka, bliskich mi poległych, przekazać mu ten ogrom uczucia, jaki żywili dla spraw, które w końcu
przypłacili życiem. Dlaczego piszę: epoka? Nie z szacunku ani z trudnego do uniknięcia w
takich przypadkach patosu. Wydaje mi się, że okres historyczny pięciolecia 1939 – 1944 jest
na tyle zamknięty w sobie i tak niepodobny do innych, że zasługuje na określenie e p o k i.
Tak ją nazwą zresztą ci, którzy przyjdą po nas.
W książce starałem się ukazać nie tylko wydarzenia widziane przeze mnie, ale także i
wszystkie sprzeczności tamtych lat, wyrażające się w poszukiwaniu, często nieporadnym i
bezskutecznym, własnych dróg. Młoda literatura stąpała po omacku w zupełnych ciemnościach, rzadko które z literackich pokoleń musiało zdobywać wiedzę o świecie w takim osamotnieniu twórczym. Były to lata niełatwych doświadczeń, w których za zgodność postawy
ideowej z życiem płaciło się zazwyczaj ceną najwyższą. Stąd tyle śmierci, równie tragicznych, co bohaterskich, stąd niezwykła wspaniałość postaci, z jakimi się zetknąłem. Jeśli w tej
książce tyle cytatów, to dlatego, że chciałem, aby moi przyjaciele przemawiali własnymi słowami, i dążyłem do tego, by osobista nuta została ściszona do granic maksymalnych. Nie jest
to bowiem pamiętnik, na to mam jeszcze czas, ale próba ukazania okupacji, jak ją przeżywaliśmy w środowiskach literackich my, dwudziestoletni, na których spadł ciężar historii. Staraliśmy się nie ugiąć przed nią, w najśmielszych ambicjach chcieliśmy twórczością zmieniać
rzeczywistość. Ale historia okazała się silniejsza od nas, bezwzględniejsza, i strzaskała w
gruncie rzeczy wojenną generację poetów.
I jej pamięci poświęcam tę książkę, pomny na słowa jednego z nas, Tadeusza Borowskiego:

Umarli, spaleni, rozstrzelani,
dla was pisze, koledzy młodości.
LESŁAW M. BARTELSKI
Warszawa, w grudniu 1959 r.
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Zastanawiałem się dość długo, czy trzecie wydanie książki mojej powinno mieć nieco
zmieniony kształt, czy nie. Poszerzyła się wiedza o tamtej epoce, ukazały się nowe publikacje
jak choćby powieść Alfreda Rogalskiego Daleka północ czy dwa tomy dzieł Andrzeja Trzebińskiego, nie ustawałem w badaniach, które związane były z moimi wykładami na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 1970 – 1971. Gdybym jednak zasiadł do pracy, to
właściwie musiałbym tę książkę napisać na nowo, dając jeszcze szersze tło dziejowe, jak i
obszerniejszy obraz świata literackiego w podziemiu. Ale byłaby to już chyba nie Genealogia
ocalonych, zawężona świadomie do grupy młodych twórców, z których większość padła w tej
walce podziemnej; historia literatury w podziemiu nie została jeszcze napisana, otrzymaliśmy
zaledwie pewne jej elementy, do których należy i moja praca. Dlatego też poczyniłem drobne
korektury i uzupełnienia z nadzieją, że powrócę jeszcze kiedyś do fascynującego mnie tematu.

Warszawa, w grudniu 1972 r.
L. M. B.
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Rozdział I

O DNIACH INNYCH
Mgły październikowe wisiały nad Warszawą. Pospiesznie wykopane rowy strzeleckie na
przedmieściach pocięte były kraterami i lejami. Strzępy babiego lata, uwikłane w zaporach z
drutu kolczastego, kołysały się na jesiennym wietrze. W parku Skaryszewskim spoza żółkniejących, zeschłych liści wyłaniały się czarne kikuty strzaskanych wojną drzew. Na gazonach, rozoranych kopytami koni, walały się rdzewiejące łuski pocisków. Alejami Jerozolimskimi przeciągały tabory, na szerokich poznańskich wozach zwanych półtorakami siedzieli
żołnierze w mundurach feldgrau. Żandarmeria polowa regulowała ruch – tabory mieszały się
z furmankami i platformami, którymi wracali do Warszawy jej mieszkańcy z „rajzy”. Chodniki były zasłane rozbitym szkłem, okna nie miały szyb. Plac Trzech Krzyży z ogromnym
cieniem kościoła Św. Aleksandra przypominał raczej cmentarzysko aniżeli fragment metropolii. Na skwerach, u wylotu Hożej czy też po drugiej stronie, przy kinie „Napoleon”, widniały świeżo usypane mogiły. Na sczerniałych krzyżach drewnianych, gęsto zalegających
plac, można było z trudem doszukać się wypisanych ołówkiem nazwisk poległych. Gdzieniegdzie płonęły świeczki czy lampki oliwne, podmuch wiatru skręcał płomień. Z kwiatów,
jakimi były zarzucone te groby, wyłaniał się często żołnierski, przestrzelony hełm.
Błąkałem się jak zagubiony po śródmieściu. Nie poznawałem go – miasto wydawało się
inne, obce. Na ulicach rozlegał się głośny stuk podkutych butów, oddział wroga maszerował
trójkami, śpiewając barbarzyńskie pieśni. Ich refren – hajli, hajla – podobny był do nagle
uciętego krzyku. Sklepy były jeszcze pozamykane, kina nieczynne. Na murach – plakaty i
gazety mówiące o kapitulacji. Rozporządzenia w języku niemieckim zalepiały wezwania do
broni. Przeszedłem Nowym Światem ku Krakowskiemu Przedmieściu, zatrzymałem się na
chwilę przy Uniwersytecie, wpatrzywszy się w bramę i wyłaniający się z więdnącej zieleni
gmach Biblioteki. Byłem przecież studentem, tak niedawno zdawałem tu egzaminy z pierwszego roku prawa. Po dziedzińcu kręcili się Niemcy. Zresztą wszędzie ich było pełno. Mogło
się wydawać, że swą barwą feldgrau zalali Warszawę niczym jesienna powodziowa fala.
Chodzili po mieście butni i pewni siebie, jakby chcąc nas upokorzyć swoją obecnością. Ale
nie chodzili nigdy sami, na to nie mieli odwagi, widziało się ich zawsze po dwóch albo trzech.
Przed kamienicą Heuricha na placu Małachowskiego tłum cisnący się do bramy, olbrzymi
niesforny tłum wypełniający klatkę schodową, tłum niecierpliwy i zmęczony wyczekiwaniem
kilkugodzinnym, przeklinający i lamentujący. Oskarżano się wzajemnie, patrzono z nieufnością jeden na drugiego. Elegancko ubrane, choć nie umalowane kobiety czekały na wiadomości, co stało się z ich mężami, powołanymi w sierpniu do wojska. Trzeba było czekać, długo
czekać. Kiedy wreszcie otworzyły się przede mną drzwi biura Czerwonego Krzyża, otrzymałem z ust pani Bortnowskiej odpowiedź, że o szukanym przeze mnie bracie nic nie wiedzą.
Poszedłem tam z nikłą nadzieją, wracałem do domu z ciężkim sercem.
Pewnego dnia listonosz wręczył mi kopertę zaadresowaną znajomym charakterem pisma,
nie mogłem opanować drżenia rąk, gdy przedzierałem ją ostrym ruchem. Stempel pocztowy
nosił nadruk Świdnika koło Lublina. Brat w oszczędnych słowach donosił, że wszystko w
porządku, i prosił, żeby się o niego nie martwić, gdyż wojny nie będzie. Przebywał na P. W.
lotniczym i odbył już pierwsze loty. Nalegał, aby mu czym prędzej przesłać rękawiczki, bo
„w górze piekielnie zimno”. Dusiło mnie, gdy czytałem te zdania, dusiło ze wzruszenia,
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pierwsza wiadomość po dwóch miesiącach, wiadomość jakby z innego świata. Spojrzałem
jeszcze raz na stempel, data była odbita aż nadto wyraźnie: 31 sierpnia 1939. List nie podawał
jednak, co dalej się stało z siedemnastoletnim maturzystą, przeciwnie – gmatwał jeszcze bardziej wszelkie przypuszczenia. Ale stanowił zarazem pewien dowód, podawał bowiem konkrety. I znów pobiegłem z nim do Czerwonego Krzyża, tłum szturmował bramę secesyjnej
kamienicy. Słyszało się płacz i narzekania. Trzeba było uzbroić się w cierpliwość. I znów
czekałem nadaremnie kilka godzin. Schodziłem klatką schodową w dół jak pijany, potrącając
natrętnych. Torowałem sobie drogę łokciami, odetchnąłem dopiero na placu.
Był piękny jesienny dzień, na skwerze i jezdni nagromadziły się sterty złotych i sczerniałych liści, które wiatr niósł od Ogrodu Saskiego. Na szarym gmachu Zachęty wisiała czerwona flaga hitlerowska z czarnym „pająkiem” pośrodku białego koła. Stałem dłuższy czas przy
kamienicy Heuricha, nie wiedząc, co robić. W tym nastroju trudno mi było wracać do domu.
Parę kroków dalej, na ulicy Traugutta, dostrzegłem ruiny „Zodiaku”. Była to znana przedwojenna kawiarnia, gruz wypełniał teraz fundamenty, osmolone ściany rzucały nikły cień.
Chodziłem do tej kawiarni i z przyjaciółmi – Krzysztofem Muszkowskim oraz Janem Sterlingiem wymienialiśmy szeptem nazwiska poetów lub prozaików pochylonych nad pół czarnej.
Mieliśmy swój stolik najmłodszych, niewielu z nas pisywało, większość raczej marzyła o
tym. Ale nasze grono szybko się rozpadło. Bodajże Kazimierz Koźniewski i Gustaw HerlingGrudziński „dobili” do starszych, my bez jakiegokolwiek dorobku twórczego, nieśmiali wobec znakomitości, o których było głośno – Czechowicza, Miłosza czy Gombrowicza – zrezygnowaliśmy w końcu z chodzenia do tej kawiarni. Czekał nas egzamin maturalny, ważniejszy
od spotkań w „Zodiaku”. Mnie na dobitek zniechęciła drobna historia. Wychodząc kiedyś z
kawiarni, natknąłem się na niezbyt dobrze do mnie usposobioną nauczycielkę języka niemieckiego w naszym gimnazjum.
– To Bartelski chodzi już po lokalach? – spytała niskim, gardłowym głosem. Uciekłem
czym prędzej bez tłumaczenia w stronę Krakowskiego Przedmieścia; kiedy się opamiętałem,
nauczycielki nie było. Był to mój ostatni wypad do „Zodiaku”. Po maturze Muszkowski wyjechał na studia do Grenoble, Sterling zaczął chodzić na architekturę, gdzie zbliżył się z naszym kolegą, Bartłomiejem Głowackim, ja zaś zająłem się w celach zarobkowych dziennikarstwem sportowym, studiując także bez większych chęci prawo. Literatura jesienią 1939 r.
wydawała mi się czymś niesłychanie odległym. Mimo to wzruszyły mnie ruiny „Zodiaku”.
Stałem przed nimi i wpatrywałem się w szarą masę gruzu. Uświadomiłem sobie nagle, że
skończył się jakiś okres mego życia. Podniosłem dłoń do oczu, pył dostał się pod powiekę i
wywoływał łzawienie. Mijający mnie przechodzień spojrzał na mnie bez zdziwienia i pochylił
współczująco głowę. Czułem grubą kroplę ściekającą mi po policzku. Patrzyłem więc na te
ruiny z wyrazem zaskoczenia, zbyt wiele mi one przypominały, abym mógł stąd odejść bez
westchnienia. Tu w „Zodiaku” skończyła się moja „kariera” początkującego literata. Miałem
wprawdzie za sobą artykuł w lwowskich „Sygnałach”1, podpisany anagramem I. Ks. Lettrab,
jak na ucznia siódmej klasy państwowego gimnazjum było to pewne osiągnięcie, i miałem
także podpisaną już własnym nazwiskiem, ze zdrobniałym imieniem, recenzyjkę z książki
Mauriaca w „Pionie”. Mimo opinii poety wierszy nie pisałem. Ale do literatury ciągnęło mnie
nieprzeparcie. Jakimś szóstym zmysłem wyszukiwałem kolegów, którzy podobnie jak i ja
interesowali się sprawami sztuki. Oni też wciągnęli mnie do „trzynastki”2. Była to nielegalna
1

„Sygnały”, kwiecień 1937 r. – Zapomniana rocznica. Anagram mój nie został rozszyfrowany jako jedyny
chyba w IBL-owskim opracowaniu poświęconym lwowskiemu miesięcznikowi.
2
„To właśnie Legion Młodych zorganizował wśród młodzieży warszawskich szkół średnich jeszcze jedną
nielegalną organizację: »Trzynasty Maj«, konspirację najoryginalniejszą z możliwych, gdyż w gruncie rzeczy
najbardziej... prorządową. Komendantem jej – zakamuflowanym i zapseudonimowanym – był Józef Mrozowicki. Uznano, że romantyzm konspiracji będzie magnesem działającym na młodzież, że skoro z tego magnesu
ciągną korzyści wszyscy inni – od prawicy po lewicę – dlaczego samemu z niej nie skorzystać? Ale skąd nazwa
»Trzynastka«? dobra dla konspiracji, ale musząca przecież zawierać również i jakiś sens ideowy. Trzynasty maj
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organizacja zwana „Klubem 13 Maja”, działająca w latach 1936–37, związana z ruchem lewych piłsudczyków. Z naszej klasy należało początkowo czterech, później sześciu uczniów.
Zebrania odbywały się w klubie szachowym na ul. Koszykowej 11, w podwórzu na parterze.
Okna były przesłonięte grubymi zasłonami, na stołach rozłożono szachownice. Ktoś ze starszych, może to był Bogdan Jaxa-Rożen, analizował sytuację polityczną i wypowiadał gromkie
słowa przeciw zaistniałym warunkom po śmierci Marszałka. Termin „kapitał” przeplatał się
gęsto z hasłami „rewolucyjnymi” i postulatami o konieczności przemian, ale najczęściej używanym słowem było – Komendant. Prawie półmrok, lampy przy suficie, przy stołach
uczniowie w mundurkach z tarczami, słuchający wprawdzie mówcy, ale jednocześnie z całą
uwagą wpatrzeni w drzwi wejściowe. Każdy cień na podwórzu mroził serca, z mniejszą uwagą słuchało się wtedy mówcy, nie przerywającego bynajmniej swych wywodów: „Lecz dziś
Komendanta już nie ma. Dziś tylko z portretów patrzy na nas twarz tego, który był przedmiotem, był uosobieniem dla nas najwyższej wiary i miłości – jaką człowiek do człowieka
żywić może; wiary, co niczego w swej miłości nie żąda, a wszystko dać pragnie. Bo myślę, że
dla nas nie będzie już w świecie większego ukochania człowieczego ponad Marszałka”3.
Wychodziliśmy na słabo oświetlone ulice, drzewa w Alejach Ujazdowskich szumiały tajemniczo. Gdzieś w oddali błyskały puste okna Belwederu, a nam się zdawało w jesiennym
wichrze, że jesteśmy podchorążymi i studentami jak ci z 1830 roku, chociaż na ramieniu mieliśmy tylko czerwone tarcze. A jeśli zdobyliśmy parę groszy, kończyło się wszystko na rurkach z kremem u Włocha w Alejach, na wprost Wilczej.
Właśnie przez „trzynastkę” związałem się z innym środowiskiem młodych, „Klubem Parabumba”4. Mieścił się on w tylnej salce „Francuskiej” na Miodowej, brudnej kawiarni kauzyperdów i petentów z pobliskiego sądu. Czekolada z kremem oraz ciastko kosztowały w
sumie 40 groszy, za które można było parę godzin posiedzieć i posłuchać występów literatów
czy też wziąć udział w zagorzałej dyskusji. Pojawiał się tam jeszcze wówczas smukły Stanisław Jerzy Lec, przychodził młody poeta Jerzy Kamil Weintraub, wysoki, z wpadniętą klatką
piersiową gruźlik, o twarzy porytej pryszczami. Zjawiał się kpiarski, wiecznie mutujący Jan
Kott, który imponował nam swoją znajomością z Julianem Przybosiem. Z młodych uczęszto był pierwszy dzień majowego zwycięstwa i trzynasty maj – to był pierwszy dzień bez Piłsudskiego. Konspiracja musiała mieć jakąś legitymację opozycyjności wobec rządu, więc wymyślono: piłsudczycy rządzący Polską
zdradzili Piłsudskiego, odeszli od jego dawnych socjalistycznych ideałów, realizacja testamentu Piłsudskiego to
walka o reformy społeczne, to lewa strona barykady. Ile było w tym cynicznego wyrachowania, a ile tego szczególnego radykalizmu społecznego, który zawsze jakoś tam kołatał się w sercach niektórych piłsudczyków? Ile
było w tym szczerych chęci stworzenia rzeczywistej przewagi dla flirtu z Ozonem? Ile wyrachowania, na co
zresztą wskazywały pewne dalsze okoliczności? Było i jedno, i drugie, i trzecie, i jeszcze jedno – i była garstka
naiwnej młodzieży, która przylepiła się na ten miód”. (Kazimierz Koźniewski, Różowe cienie, str. 295).
3
Fragment artykułu wstępnego „12 V” z dwutygodnika młodej demokracji, jak brzmiał podtytuł, „Orka na
Ugorze”. Rok I. 1–15 maja 1938. Nr 2(5). W latach następnych pismo zbliżyło się do poglądów reprezentowanych przez Stronnictwo Demokratyczne i wyrażało niedwuznacznie przekonania lewicowe.
4
„Związałem się z innym środowiskiem młodych, Klubem »Parabumba»” – „Kabaret zbierał się co tydzień,
czytano swoje utwory, deklamowano, lewicowano”. (Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze, str. 224. Wyd. II.
1959). „Kto wymyślił tę nazwę? I co ona miała znaczyć? Nie wiem. Wezwaliśmy Boya wszechmogącego i zaraz
Kazimierz Wieloński zadeklamował wierszyk: »Koc, Koc, pani matko, Koc, Koc! Narobił mi stuku puku, bałaganu moc...« Z tygodnia na tydzień było nas coraz więcej. Ławą ciągnęli do »Parabumby« najmłodsi pisarze,
krytycy, poeci, malarze, satyrycy, dziennikarze, artyści – jeszcze studenci, nawet jeszcze uczniowie, a już wiedzący, że do literatury wchodzi się przez kawiarnię, a przede wszystkim przez swoją kawiarnię. Na Miodową
ciągnęli starzy kuźniacy, obrośli już w nowych przyjaciół i towarzyszy. Istniało jakieś prezydium klubu, zdaje
się, że Jaxa-Rożen, Kosiński i Herling (choć nie jestem tego pewien), które chciało znać tych gości, balotować
ich jakoś, decydować o składzie »Parabumby«, ale kto ich tam o co pytał. Tu było miejsce spotkań tych z
»Trzynastki« z Rewolucyjnymi Piłsudczykami. Ciągnęło tu najinteligentniejszych spośród polonistów uniwersyteckich, będących raczej rzadkością w gronie polonistycznych dziewic. Co tydzień jakaś inna impreza artystyczna stanowiła centrum wieczornego programu, ale ważniejsze od niej były długie rozmowy. Dyskutowano
oficjalnie i nieoficjalnie, publicznie i prywatnie”. (Kazimierz Koźniewski, Różowe cienie, str. 337).
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czali do „Francuskiej” – świetnie zapowiadający się jako tenisista, trudno jednak zrozumiały
w swych wypowiedziach Jan Strzelecki, mający już wtedy opinię dobrego krytyka Gustaw
Herling-Grudziński, a także Kazimierz Koźniewski oraz Felicjan Lechnicki. Trochę studentów, trochę uczniów z klas wyższych. Sporo młodzieży związanej z pismem młodych piłsudczyków – „Orka”. No, i były kobiety – dwie siostry Wańkowiczówny, starsza, poważna, raczej milcząca Krystyna, oraz młodsza, szeroko reklamowany przez ojca Tirliporek, czyli
Marta. Zjawiała się i Krystyna Wieńszczakówna, dzisiaj pisująca pod nazwiskiem Berwińskiej. Raz widziałem dwie siostry Zieleńczykówny, które interesowały mnie o tyle tylko, że
były córkami mojego nauczyciela, dr Adama Zieleńczyka, wykładowcy logiki w naszym
gimnazjum, człowieka zgryźliwego, kostycznego i jak na prawdziwego filozofa przystało,
niezadowolonego z życia. ,,Parabumba” to była grupa hałaśliwa, było w niej więcej krzyku
młodości niż prawdziwej literatury, ale miała szansę na skupienie młodych. „Zodiak” w jakiejś mierze przyczynił się do rozbicia tej grupy.
Tamte dni przedzieliła zasłona ognia i wydawały się tak odległe jak niknące w oddali osiedla, kiedy się jedzie pociągiem pospiesznym i śledzi uciekający w pośpiechu pejzaż. Przeszłość miała wszelkie cechy fantazji, jedynie ruiny „Zodiaku” były rzeczywistością. Gruz
opadł na stropy fundamentów i wypełnił je po brzegi.
Chodziłem po mieście z uczuciem, jakbym dotykał miejsc obolałych. Cały mój dotychczasowy, dość skromny w wymiarach świat rozpadł się niespodziewanie od uderzenia pociskiem.
Byłem więc samym z d u m i e n i e m. Nawet i miasto stawało się jakieś inne. A przecież to
była ta sama Warszawa, leżąca pośrodku równin, na z dawien dawna wykarczowanych piaskach, które rozwiewał wiatr przy lada podmuchu, jak gdyby to był wystygły popiół. Najgorzej bolały zniszczenia – pierwsze ruiny, znajoma Świętokrzyska w gruzach, spalony Zamek,
szczątki barykad. Gorsza jednak od ruin była świadomość klęski życiowej, ów rozpad świata.
W moim pokoju walały się książki, zmiotło je z półek uderzenie salwy artyleryjskiej,
zmięło i osmaliło. Wiatr przewracał kartkami, papier nasycał się jesienną wilgocią. Kilka
książek było tak opalonych, jakby je ktoś w ostatniej chwili wyciągnął z ognia. Zbrązowiałe
karty, rozpadające się w pył pod dotknięciem palców, były dla mnie czymś drogim. Stawały
się symbolem mojego własnego położenia w czasie tej pierwszej jesieni wojennej. Szukałem
ucieczki i zapomnienia w poezji. Naprzód to były strofy Mickiewicza, odczytane po raz
pierwszy samodzielnie po lekturze szkolnej. Później Czechowicz, o którym jeszcze nie wiedziałem, że zginął rozerwany bombą.
Na rok przed wojną poszedłem na wieczór literacki, Koło Polonistów Uniwersytetu Warszawskiego urządzało występ młodych, zagajał Stefan Lichański. Deklamacja przystojnego
bruneta o pogodnej twarzy, odgarniającego z dziwną nerwowością spadające na czoło ciemne
włosy, sprawiła na mnie niezatarte wrażenie. Poeta nie czytał, nawet nie recytował – ś p i e w
a ł. Był to znany wiersz nuta na dzwony. Długo pozostawałem pod urokiem strof Czechowicza, teraz powtarzałem niektóre z nich jak litanię. Przed czym mogła mnie bronić ta poezja?
Przed wrogiem czy klęską siebie samego?

rozmnożony cudownie na wszystkich nas
będę strzelał do siebie i marł wielokrotnie
ja gdym z pługiem do bruzdy przywarł
ja przy foliałach jurysta
zakrztuszony wołaniem gaz
ja śpiąca pośród jaskrów
i dziecko w żywej pochodni
i bombą trafiony w stallach
i powieszony podpalacz
ja czarny krzyżyk na listach
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Poezja zdawała mi się, jak nigdy przedtem – wszystkim, a także ratunkiem przed rzeczywistością. 26 października 1939 roku zostałem – wbrew mej wiedzy i woli – obywatelem Generalnej Guberni. Hitler mianował dr Hansa Franka szefem „Nebenlandu”. Z Poczdamu pod
Berlinem, gdzie przebywał jako porucznik rezerwy w 9 pułku piechoty, Frank przybył do
miejscowości Rosenberg na Śląsku, na rozmowy z Goeringiem, skąd udał się do głównej
kwatery Führera. Tam dowiedział się o zadaniach, jakie go czekają. Przebywając w Łodzi,
przy kwaterze dowództwa „Wschód”, Frank nakreślił zasadniczą linię polityki kulturalnej,
uważając, że „Polakom należy pozostawić tylko takie możliwości kształcenia się, które okażą
im beznadziejność ich położenia narodowego”. On też wyraził się, że Pigmeje nie mają kultury. Należy uszanować – mówił w owych dniach świeżo mianowany Generalny Gubernator –
stare japońskie przysłowie, które brzmi: po zwycięstwie podwiąż hełm jeszcze silniej. Własnoręcznie też zdarł srebrne orły z baldachimu królewskiego na Zamku warszawskim i chowając je do kieszeni, dał w ten sposób hasło do dewastacji tej, częściowo tylko zniszczonej,
zabytkowej budowli.
Nowy twór administracyjny musiał mieć swoją stolicę. O Warszawie, oczywiście, nie mogło być mowy, zbyt była znienawidzona przez Niemców, aby się miała ostać jako metropolia.
W umyśle Hitlera5 coraz to pojawiają się plany zniszczenia miasta, ,,ukarania” go za opór.
Frank wybrał wobec tego zastraszony i urzędniczy Kraków, tym bardziej że mógł zamieszkać
na Wawelu, zamku królewskim. Jednym z pierwszych zarządzeń nowych władz było aresztowanie ponad stu profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 6 listopada i wtrącenie
ich do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.
Warszawa, zniszczona w działaniach wojennych, nie straciła jednak nic na ruchliwości i
żywotności, mimo że – jak w latach po pierwszym rozbiorze decyzją Prusaków – zmieniała
się w prowincjonalne miasto. Dystrykt warszawski został przejęty przez nową administrację i
chociaż w Spale rezydował nadal głównodowodzący wojsk okupacyjnych gen. Blaskowitz,
faktyczną władzę przejęło gestapo. Duże żółte afisze z hitlerowską ,,wroną” na szczycie powiadomiły ludność polską o powstaniu General Gouvernement für die besetzten polnischen
Gebiete. Przy podpisie dr Franka pojawiły się natychmiast małe karteczki odbite na prymitywnej drukarence domowej, z niezbyt przychylnym dla gubernatora napisem. Słuchano jeszcze oficjalnie radia – niebawem Niemcy zaczną odbierać aparaty – i zaciskano z wściekłości
dłonie, gdy speaker polskiej audycji z Marsylii czy Tuluzy mówił ze spokojem o starciu patroli pod Pirmasens, na przedpolach Linii Maginota. Pocieszano się jednak, że wszystko to
szybko minie, byle do wiosny, i taki twór jak GG nie przetrwa nawet roku. Nic więc dziwnego, że gdy żandarm ściągał młodego chłopca z buforów przepełnionego tramwaju, ten odpowiedział z flegmą: „Spokojnie, spokojnie, panie t y m c z a s o w y”. Warszawa nastawiona na
krótkotrwałość rządów hitlerowskich powtarzała niefrasobliwie, że ni z tego, ni z owego będzie Polska na pierwszego. Alianci zrzucali na teren Rzeszy ulotki, w których wzywali Niemców do zakończenia wojny przez usunięcie Hitlera. Rzeczywiście, 8 listopada 1939 roku,
podczas uroczystości partyjnych, wybuchła bomba w monachijskim Bürgerbraukeller. Hitlera
uratowała, jak zwykle, „Opatrzność”. Za to w GG posypały się pierwsze aresztowania na
wielką skalę. Po krakowskich profesorach Uniwersytetu Jagiellońskiego poszli do więzienia
warszawscy księża i nauczyciele jako zakładnicy. Gdy dr Wächter w Krakowie doniósł Frankowi, że 10 listopada pojawiły się „afisze propagandowe”, wydane przez Polaków, Generalny
Gubernator wydał rozkaz, aby w każdym domu, w którym ukaże się taki plakat, rozstrzelano
dla przykładu jednego mężczyznę. Życie stawało się coraz tańsze i mniej warte. Człowiek był
już nie obywatelem, ale jednostką statystyczną. Niemcy nie oszczędzali nikogo. Pojawiły się
5

W dniu 15 września 1939 r. Hitler mianował Hansa Franka głównym szefem (Oberverwaltungschef) administracji cywilnej, a dekretem z dnia 12 października 1939 r. generalnym gubernatorem dla okupowanych obszarów Polski. Dekret ten wszedł w życie dnia 28 października 1939 r.
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pierwsze publiczne ogłoszenia o wyrokach śmierci. 3 listopada rozstrzelano na Pawiaku studentkę Elżbietę Zahorską6, która miała jakoby zerwać plakat niemiecki wydany w języku polskim, przedstawiający fotografię ruin Warszawy z napisem – „Anglio, twoje dzieło!” Również w listopadzie został rozstrzelany, między innymi, Rafał Blüth, współpracownik katolickiego „Verbum”, za nielegalne posiadanie broni. Pamiętam doskonale nieduże ogłoszenie o
jego śmierci, porozlepiane na mieście. Wiatr w Alejach Ujazdowskich usiłował je zerwać z
murów, przechodnie patrzyli na nie kamiennym wzrokiem.
Szła długa jesień i ciężka zima. Chyba jedna z najcięższych w moim życiu. Śnieg padał i
padał, wydawało się, że chce zasypać Warszawę. W tym śniegu zacierały się zniszczenia,
stolica przypominała lodową pustynię, z której uprzątnięto jednak część żołnierskich mogił.
Obowiązywała godzina policyjna, brak było opału, ceny wzrosły gwałtownie, ludzie wyzbywali się oszczędności, kończyły się także wypłacane trzymiesięczne pobory. Szkło okienne i
węgiel stawały się najbardziej poszukiwanym towarem. Ściśnięta na niewielkim obszarze
Generalna Gubernia stawała się kraikiem odciętym od przemysłu, o złej komunikacji i zaopatrzeniu, osławiony „niemiecki porządek” przejawiał się w kradzieżach, wykupywaniu wszystkiego ze sklepów i gnębieniu Żydów. Zbrodnia wawerska7 wstrząsnęła miastem w okresie
świąt Bożego Narodzenia. Było to ostrzeżenie, jedno z wielu ostrzeżeń, przykład tego, co
każdego mogło spotkać i czego się można po okupancie spodziewać. Obywatel GG nabywał
przede wszystkim prawo do śmierci. Hitler nie taił wobec swych podwładnych planów, nie
znanych w owym czasie Polakom8. Oświadczył Frankowi i innym wręcz, że „musi się przeszkodzić, aby inteligencja polska wybiła się na warstwę kierowniczą – Führerschicht. W kraju
powinna pozostawać niska stopa życiowa, stamtąd chcemy czerpać tylko siły robocze. Przeprowadzenie tego oznacza twardą walkę narodowościową, która nie pozwala na jakiekolwiek
krępowanie się ustawami. Generalny Gubernator winien dać narodowi polskiemu tylko nieznaczne możliwości życia i utrzymać podstawę dla bezpieczeństwa wojskowego. Należy się
starać o to, ażeby ten teren miał dla nas znaczenie wojskowe jako wysunięte przedpole – vorgeschobenes Glacisp – i mógł zostać wykorzystany dla wypadu”.
Wydając te dyrektywy jesienią 1939 roku, Hitler określał wyraźnie wobec swych najbliższych współpracowników, że „Polacy mogą mieć tylko jednego pana, a jest nim Niemiec”.
Niszczyć wszystko, co polskie, wydawało się Niemcom jedynym programem. Zamknięto
szkoły średnie i wyższe uczelnie, kina wyświetlały tylko szmatławe filmy niemieckie, sławiące potęgę III Rzeszy, teatry przerwały w ogóle swą działalność. Inteligencja twórcza została
6

Pierwsza egzekucja więźniów z Pawiaka odbyła się dnia 3 listopada 1939 r. Zostały stracone: studentka
Elżbieta Zahorską za zerwanie plakatu „Anglio, oto twoje dzieło” i Eugenia Włodarz za zamach na żołnierza
niemieckiego. Wyrok śmierci został wydany przez Sąd Wojenny (Dz. Urz. M. Warszawy z dnia 6 XI 1939 i
zeznania Janiny Kozak – patrz „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”, Tom IV,
1948).
7
27 grudnia 1939 r. w Wawrze pod Warszawą zostało rozstrzelanych 107 mieszkańców Wawra i Anina w
odwecie za zamordowanie przez bandytę w pijackiej sprzeczce dwóch żołnierzy niemieckich.
8
Instrukcja Hitlera dla władz okupacyjnych w Polsce zawierała między innymi tego rodzaju wskazówki:
„Zadaniem administracji nie jest uczynienie z Polski wzorowej prowincji ani też wzorowego państwa, opartego
na niemieckim porządku, ani też gospodarcze i finansowe uzdrowienie kraju. Musi się przeszkodzić, ażeby inteligencja polska wybiła się na warstwę kierowniczą (Führerschicht). W kraju winna pozostać niska stopa życiowa; stamtąd chcemy czerpać tylko siły robocze. W administracji kraju winni brać udział również Polacy. Nie
można jednak dopuścić do wytworzenia komórek narodowych (nationale Zellenbildung)”. I dalej: „Przeprowadzenie tego oznacza twardą walkę narodowościową, która nie pozwala na jakiekolwiek krępowanie się ustawami. Metody nie będą zgodne z naszymi zasadami, stosowanymi w innych wypadkach. Generalny Gubernator
winien dać narodowi polskiemu tylko nieznaczne możliwości życia i utrzymać podstawę dla bezpieczeństwa
wojskowego”. Punkt 6 tej instrukcji z dnia 20 października 1939 r. brzmiał: „Nasze interesy są następujące:
Należy starać się o to, ażeby ten teren miał dla nas znaczenie wojskowe jako wysunięte przedpole (vorgeschobenes Glacis) i mógł zostać wykorzystany dla wypadu (Aufmarsch)... Cel: Rozwaga i surowość w tej walce narodowościowej muszą nam oszczędzić konieczności wyruszenia raz jeszcze na pole bitwy z powodu tego kraju”.
(„Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”, Tom IV, 1948).
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skazana na zagładę, literaci sprzedawali na placu Napoleona książki lub starali się o koncesje
na trafiki tytoniowe, aktorzy stawali się kelnerami, plastycy próbowali utrzymać się z rzemiosła. Nikt nie myślał na razie o sztuce, wszyscy o życiu. Kilku malarzy, muzyków i pisarzy, m.
in. Jerzy Andrzejewski, Piotr Perkowski, Światłopełk Karpiński, Michał Choromański, zebrało się w lokalu dawnego IPS-u. Chcieli stworzyć jakąś samopomoc koleżeńską, zorientować się w nowej sytuacji, a przede wszystkim ocalić dla projektowanego zrzeszenia artystów
nie zniszczone pomieszczenie. Lokal jednak został zabrany przez Niemców na kawiarnię żołnierską, a o stworzeniu jakiejkolwiek organizacji artystycznej nie można było nawet myśleć.
Tanie obiady to wszystko, na co się dało w dziedzinie kultury liczyć.
W dawnym lokalu Klubu Myśliwskiego na Nowym Świecie pod nr 35 zebrali się literaci
na otwarcie stołówki. W rozległej sali było chłodno i nieprzytulnie, wszyscy siedzieli w przesiąkłych wilgocią paltach. Przemawiał stary Sieroszewski. A później wszyscy rozbiegli się w
różne strony w poszukiwaniu możliwości życia. W okresie świąt spotkali się znowu warszawscy pisarze z okazji sprzedaży książek po różnych lokalach. Michał Choromański razem z
Wandą Miłaszewską siedzieli na estradzie w cukierni Bliklego. Zofia Żeleńska razem z żoną
Tadeusza Brezy urządzały wyprzedaż Biblioteki Boya w hallu kawiarni ,,Sztuka”, otwartej w
drapaczu chmur przy placu Napoleona. Tam Leon Schiller śpiewał kolędy polskie i stare
francuskie berżeretki, Andrzejewski ze Stefanem Otwinowskim założyli „sklepik” literacki w
dawnej nocnej knajpie na Jasnej – „Pod Kogutem”, gdzie obsługę sali tworzyli sportowcy z
mistrzem olimpijskim Januszem Kusocińskim na czele.
Utrzymanie się na powierzchni życia zaczynało urastać do problemu. Coraz częściej nadchodziły wiadomości o śmierci bliskich. Z kampanii wrześniowej nie wrócił mój wychowawca i pierwszy mój redaktor, ogromnie przez nas wszystkich lubiany i ceniony Lech Górski9.
Nazwisko jego znalazło się później na liście katyńskiej. Przed rokiem, na Boże Narodzenie
1938, zgromadziliśmy się w kościele Św. Krzyża, w którym nasz drogi Leszek brał ślub z
panną Izą, również nauczycielką. Tylko paru z nas nosiło czapki wyższych uczelni. Większość była w mundurach, niektórzy nosili jeszcze rekruckie owijacze. Wojna zastała nas w
wojsku, nie oszczędziła rocznika 1920. Również i paru moich kolegów, niedawnych maturzystów, nie wróciło z kampanii wrześniowej. Śmierć zaczęła pukać do naszych drzwi, akcentować swą obecność. Stawała się czymś mocno związanym z naszym losem, niemal wyrażała
go. 3 grudnia odebrał sobie życie nasz biolog, Edmund Forelle, spokojny i kulturalny nauczyciel, który pracował ostatnio nad nowym podręcznikiem. Niemcy wprowadzając opaski z
gwiazdą Dawida przypomnieli mu brutalnie o pochodzeniu. Prof. Forelle należał do ludzi o
wyjątkowej delikatności; sytuacja, w jakiej się znalazł, wydawała mu się widocznie bez wyjścia.
W czasie świąt Bożego Narodzenia rozeszły się pogłoski o wywiezieniu z Warszawy prezydenta Stefana Starzyńskiego10, uprzednio już aresztowanego i osadzonego początkowo na
Daniłowiczowskiej, później na Pawiaku. Aspirant Szumski, zastępca komendanta więzienia
na Daniłowiczowskiej, wiedział, kogo przywieziono 10 listopada 1939 r. z ratusza, chociaż
Niemcy wbrew zwyczajom nie podali ani personaliów zatrzymanego, ani też nie dopuścili do
niego obsługi polskiej. Wywiesili natomiast na drzwiach celi literę N zamiast nazwiska i
ustawili przed nią swoją straż. Kiedy aspirant pod pozorem inspekcji sanitarnej zajrzał do tej
celi na piątym piętrze, zobaczył w głębi niskiego, krępego mężczyznę w cywilnym ubraniu,
nieruchomo siedzącego, o twarzy zarośniętej. Drewniana prycza była jedynym umeblowaniem tego pomieszczenia.
9

Patrz wspomnienie o jednodniówce zjazdowej byłych wychowanków szkoły Konopczyńskiego oraz gimnazjum i liceum państwowego im. Adama Mickiewicza w Warszawie pt. Leszek. (Warszawa 1959.)
10
Zeznania aspiranta Szumskiego odtworzył po wojnie Jacek Wołowski w „Życiu Warszawy” (Ostatnie dni
Stefana Starzyńskiego. Daniłowiczowska i Pawiak – pierwsze etapy męki), nr 247/46. Wołowski oparł swoją
relację na podstawie wspomnień dr Arnolda Szyfmana.
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Starzyński! Jeszcze nie tak dawno biegliśmy z kolegami na najwyższe piętro, by spojrzeć
przez szczelinę lekko uchylonych drzwi na zgromadzonych wychowanków szkoły Konopczyńskiego. Było to 6 grudnia 1936 roku. W pierwszym rzędzie, pośród osiwiałych nauczycieli i równie osiwiałych wychowanków siedział czterdziestoletni mężczyzna, ubrany w
ciemny garnitur, który na nasz widok uśmiechnął się przyjaźnie.
Teraz stawał się historią. Tęskniliśmy jesienią 1939 roku za wielkością i on nam tę wielkość ukazał.
Zima z 1939 na 1940 rok była wyjątkowo ciężka. Na święta spadły obfite śniegi i utrzymywały się do wiosny. Wiele drzew owocowych w okolicach miasta wymarzło do szczętu.
Warszawa stała się śnieżną pustynią, trzeba było dosłownie brodzić wśród zasp. W styczniu
na jednej z ulic znaleziono pod wieczór jakiegoś nieprzytomnego, na wpół ślepego starca,
zaniedbanego, w lichym wyszarzałym palcie. W kancelarii szpitalnej nie zbadano nawet, kim
był przywieziony, wypisano tylko nad łóżkiem imię, nazwisko i wiek. W nocy ten człowiek
zmarł. Kiedy rano zjawił się dyżurny lekarz, pielęgniarz zameldował mu o zgonie. – Kto to
taki? – Pielęgniarz nawet nie potrafił powtórzyć nazwiska. Oświadczył tylko, że to nieznany
włóczęga albo żebrak, którego znaleziono na ulicy. Lekarz spojrzał na tabliczkę z nazwiskiem
i oniemiał. Odczytał półgłosem: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, lat 75.
Przez dwadzieścia lat utrzymywała się ta legenda o okrutnej śmierci Tetmajera w noc zimową. Rozwiał ją dopiero dr Witold Rudowski, podając zupełnie inną, a prawdziwą wersję o
ostatnich chwilach znakomitego poety11. Znaleźli się w Warszawie ludzie, którzy w tak trudnym czasie nie zapomnieli o nieszczęsnym twórcy Legendy Tatr. Tetmajer, prawie niewidomy, cierpiący na manię prześladowczą, prawdopodobnie nie zdający sobie sprawy z wydarzeń
dziejowych, został brutalnie usunięty przez Niemców z Hotelu Europejskiego, gdzie zamieszkiwał dzięki łaskawości właściciela, księcia Czetwertyńskiego. Hotel miał być przekształcony
w Offiziersheim. Na wiadomość o tym dyrektor szpitala Dzieciątka Jezus, dr Konrad Okolski,
lekarz o wielkim sercu, wysłał karetkę, by ściągnąć poetę, póki nie znajdzie się dla niego jakiś
pokój. Wraz z obsługą pojechało dwóch chłopców – syn dyrektora, Konrad, późniejszy podchorąży „Kuba” z batalionu „Zośka”, i jego kolega, syn rektora Politechniki Warszawskiej,
Tadeusz Zawadzki. Obaj harcerze traktowali tę działalność jako służbę społeczną.
Karetka szpitalna jechała przez miasto strzaskane, spod warstwy brudniejącego śniegu
krwawiły ruiny domów, ciemne i wilgotniejące. Panowały niespotykane mrozy, wiatr ciął po
ulicach, targał obwieszczeniami okupanta, wszystkie dotyczyły ograniczeń praw Polaków.
Tetmajer był na wpół przytomny, skostniały z zimna. W szpitalu zrobiono wszystko, co było
można w ówczesnych warunkach, by zapewnić poecie opiekę. Nadwerężony organizm nie
wytrzymał trudów ostatnich miesięcy. 18 stycznia 1940 roku nad ranem Kazimierz PrzerwaTetmajer zmarł wśród szybko narastających objawów niewydolności krążenia. Serce i mózg
pisarza zabalsamowano, spłonęły dużo później, już w czasie Powstania Warszawskiego razem
z budynkiem Zakładu Anatomii Patologicznej. Zwłoki spoczęły w katakumbach za kościołem
11

„W styczniu 1940 r. pracowałem jako student medycyny w II Oddziale Chirurgicznym Szpitala Dzieciątka
Jezus w Warszawie. Dyrektorem szpitala był wówczas dr med. Konrad Okolski, a ordynatorem II Oddziału
Chirurgicznego doc. dr Jerzy Rutkowski. Oddział zapełniony był chorymi, których znaczną większość stanowiły
przypadki zranień wojennych z okresu kampanii wrześniowej. Przeważał więc element młody, cierpiący z powodu zestarzałych zranień i ich powikłań. Pewnego dnia po przybyciu na Oddział zastałem na ogólnej sali leżącego w stanie ciężkim Kazimierza Przerwę-Tetmajera. O nierozpoznaniu chorego nie było mowy, od pierwszej
bowiem chwili wiedzieliśmy, że mamy zaszczyt zaopiekować się wielkim polskim poetą. Chory przyjęty został
na Oddział z polecenia dyrektora szpitala dr Okolskiego, który dowiedział się, że Niemcy, wydawszy rozkaz
przymusowej ewakuacji hoteli w Warszawie, pozbawiają dachu nad głową pozostającego w jednym z nich Kazimierza Przerwę-Tetmajera. Wysłano więc szpitalną karetkę pogotowia i przywieziono poetę do szpitala. Innych okoliczności związanych z przyjęciem Przerwy-Tetmajera do szpitala nie znam, można by jednak starać się
o ich wyjaśnienie, przeglądając księgi szpitalne z tamtego okresu”. Prawda o ostatnich chwilach życia Kazimierza Przerwy-Tetmajera, list dr Witolda Rudowskiego do Aleksandra Maliszewskiego, który go przytoczył w
„Stolicy”, nr 598 z dnia 31 maja 1959 r.
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Św. Karola Boromeusza na Powązkach, ziemia była tak zmarznięta, iż nie można było złożyć
trumny do ziemi przy szczątkach przedwcześnie zmarłego syna.
Na cmentarzu pojawiła się garstka ludzi – lekarze ze szpitala Dzieciątka Jezus, grono pisarzy, wśród nich Juliusz Kaden-Bandrowski z synami, niedawno zwolnionymi z niewoli niemieckiej, Stefania Sempołowska, Wacław Rogowicz i chodzący w oficerskim mundurze z
odprutymi dystynkcjami Janusz Korczak. Z dalekiego Mokotowa przyjechała Stefania Baczyńska z synem Krzysztofem. Spotkał on tu kolegów z liceum Batorego, ściągniętych na
pogrzeb przez panią Stefanię, wielbicielkę poezji zmarłego.
Egzekwie trwały krótko, bo mróz był siarczysty. A kiedy trumnę poety składano do katakumb, z grona młodzieży wysunął się wysoki, przystojny chłopiec i wyciągnąwszy spod palta
wiązankę biało-czerwonych goździków, położył ją na trumnie. Warszawa, ta gnębiona przez
okupanta Warszawa okazała zmarłemu tyle uczucia, na ile ją było stać. W każdym razie nie
przeszła obojętnie obok tej śmierci.
Śnieg, ruiny, popioły, list od brata jeszcze z sierpnia, nagłe załamanie się świata, wysiedlenia i głód, śmierć bliskich i mord wawerski, wrogie mundury i ten stukot podkutych żołnierskich butów niemieckich na ulicach Warszawy, stukot, od którego nie sposób było uciec,
świadczyły o czymś, co rzeczywiście minęło.

Kiedy wybuchła wojna – coś jak rocznica narodowa, tylko większa od 3 maja i 11 listopada – dnie byty szerokie i płaskie aż po krańce najdalszych odjazdów wplątanych w gwizd
lokomotyw.
A jeszcze dawniej okrągłe zupełnie dzwoniły tocząc się jakby szkolnym dzwonkiem.
I tych właśnie szukam na próżno.
A kiedy na ustach smak tamtych dni w gorycz zastygał, zrozumiałem, że nie wrócą.
Chociaż chwile z czasów, gdy byłem uczniem na zielonozłotawej prowincji, a może tylko
kurzem na rynku, przylatują i siadają na dniach wąskich jak strzelnice starych murów. Takie
poszarzałe w zimach wojny wróble, którym zabrakło gniazd i słońca.
Ale świat tamten zaginął.
Był zresztą tak mały, że mógł wpaść nawet w szparę podłogi.
A może tylko spłaszczył się od kilku, rozmazanych listów, jakie mi po moich najbliższych
zostały12.
Tak, te i n n e dni, o których pisał w parę lat później mój przyjaciel, Zdzisław Stroiński, w
liryku prozą, nie miały już nigdy powrócić. Tymczasem śnieg sypał i sypał, jakby chciał pokryć śnieżną pokrywą miasto. Kasztany na ulicach wyglądały niczym z gipsu, śnieżne zwały
piętrzyły się na chodnikach. Zima zdawała się nie mieć końca, niebo nad miastem błękitniało
i sztywniało od mrozu. W powietrzu panował spokój, słychać było krakanie głodnych wron.
Naraz nastąpiła nowa fala aresztowań. Budy gestapowskie pojawiły się w wielu punktach
miasta. Warszawa przez parę dni nie mówiła o niczym innym jak tylko o wsypie PLAN-u.

12

Jest to liryk prozą O dniach innych Zdzisława Stroińskiego (Marka Chmury) opublikowany w zbiorze pt.
Okno. Warszawa 1943.
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Rozdział II

KONSPIRACJA I NAUKA
Stało się to 15 października 1939 roku. Tego dnia Tadeusz Zawadzki-Zośka przybiegł do
innych z paroma arkuszami pierwszego tajnego, na powielaczu odbitego pisemka. Był to
pierwszy numer „Polski Ludowej”, pisma demokratycznej grupy młodzieży PLAN (Polska
Ludowa Akcja Niepodległościowa). Chłopcy z zapartym oddechem czytali te nieudolnie powielone egzemplarze, mało zastanawiając się nad zdaniami o wyzysku kapitalistycznym i o
krwawym sztandarze rewolucji, natomiast całym sercem chłonąc słowa, męką cierpień i nienawiści zaprawione, wzywające do walki z okupantem. Nie ma się co długo namyślać! Oto
jest ośrodek, który organizuje akcję przeciwniemiecką. Natychmiast do nich i natychmiast z
nimi. Byle jak najprędzej szkodzić wrogowi!
Aleksander Kamiński, którego opinię przytaczam, stwierdzał w Kamieniach na szaniec
niewątpliwy fakt dużego wstrząsu i oddźwięku wśród młodzieży na pojawienie się tej pierwszej podziemnej organizacji młodych. Jednym z jej inicjatorów i organizatorów był Jerzy
Drewnowski, podporucznik rezerwy, artylerzysta, który szczęśliwie uniknąwszy niewoli wrócił z kampanii wrześniowej do Warszawy z mocnym postanowieniem i przekonaniem o konieczności dalszej walki. Drewnowscy mieszkali w gmachu szkolnym przy ul. Konopczyńskiego, ojciec był wykładowcą historii w liceum im. Adama Mickiewicza. Jerzy, współpracownik przedwojennego pisma „Orka na Ugorze”, które nosiło podtytuł ,,dwutygodnik młodej demokracji”, zdołał w krótkim przeciągu czasu skupić wokół siebie grono przyjaciół i
kolegów, a także wychowanków swego ojca, maturzystów rocznika 1938, w większości wypadków podchorążych. Wśród najczynniej działających w tej organizacji podziemnej znaleźli
się Jan Sterling, Kazimierz Koźniewski, Gustaw Herling-Grudziński, Jan Strzelecki, Kazimierz Kott, Juliusz Dąbrowski. Przez tego ostatniego PLAN uzyskał powiązanie z ugrupowaniami zbliżonymi do Stronnictwa Demokratycznego, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz
ludowców. Był to tzw. Związek Rewolucyjno-Niepodległościowy, w którego kierownictwie
zasiadali m. in. dr Więckowski oraz inż. Makowiecki, późniejszy zastępca szefa BIP-u, zamordowany przez NSZ. Drewnowski nawiązał także kontakt ze sferami wojskowymi za pośrednictwem mjr Stanisława Thuna, późniejszego szefa finansowego AK.
PLAN miał zresztą cele szerokie – obok pracy ideologicznej i koncepcyjnej także wydawanie doraźne biuletynów radiowych i prasy podziemnej, obok działalności politycznej –
myślano o akcji bezpośredniej, jak drukowanie i kolportaż ulotek, zbieranie broni, wywiad
wojskowy itp. Z „Orki na Ugorze” przejęto ideały polityczne, mgliście rysował się kształt
Polski Ludowej w umysłach tych młodych działaczy podziemia. Mieli ambicje wielkie,
chcieli bowiem ogarnąć całokształt zagadnienia. Pierwsze zebrania grupki przyjaciół miały na
celu wzajemne ,,dogadanie” się i wspólne wypracowanie programu. ,,Chcieliśmy opracować
PLAN POLSKI, zgodnie z duszą Polaka – napisał Jerzy Drewnowski w swym pamiętniku,
który naszkicował w kwietniu 1940 r.13, a więc »na gorąco«, zaraz po upadku tej organizacji.
– Trzeba było odbyć »rekolekcje«, rozmowy bazujące na wiedzy psychologiczno13

Fragmenty tego pamiętnika zostały opublikowane w „Nowej Kulturze” (nr 360/57) w opracowaniu i ze
wstępem Lesława M. Bartelskiego. Patrz też – Jerzy Drewnowski i Kazimierz Koźniewski, Pierwsza bitwa z
gestapo. Warszawa 1965.
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socjologicznej, by ustalić zasady organizacji politycznej i pryncypia gospodarcze. Należało
wszystkie prace zamykać w formie ustaw, gotowych do wprowadzenia w życie. A jakiż
ogromny szmat pracy do wykonania w dziedzinie planowania gospodarczego!”
Uświadommy sobie – to koniec października 1939 roku, jeszcze dymią gruzy Warszawy,
ciągle z prowizorycznych obozów uciekają oficerowie i żołnierze pobitej armii polskiej, tymczasem grupka młodych entuzjastów snuje plany o przekształceniu państwa, o którym Hitler
wyraził się pogardliwie, że nigdy więcej nie powstanie. Ta niecierpliwość była w owym czasie w pewien sposób usprawiedliwiona. PLAN-owcy liczyli bowiem, jak i większość społeczeństwa, że wiosną 1940 r. zwycięska ofensywa aliantów przywróci Polsce jej państwowość,
należało się więc spieszyć, gdyż na pewno wtedy przydadzą się owe szykowane w tak nieoczekiwanych warunkach „ustawy”.
Wiara w Zachód i jego potęgę militarną była powszechna. Zresztą ta troska o państwo, którego byliśmy świadkami rozpadu, wynikała także ze specyficznej sytuacji psychologicznej,
był to dla wielu zbyt bolesny wstrząs, aby nie szukać natychmiast – podkreślam, natychmiast!
– w gorączkowych próbach odrodzenia jakiegoś momentu usprawiedliwienia. Zaciążyło na
naszych rocznikach, bardziej niż na jakichkolwiek innych, szaleństwo odpowiedzialności za
losy kraju, ów typowo polski garb. Nie można wymagać wiele rozsądku od dwudziestolatków, natomiast należy uszanować ich wolę walki. Ta była bezsporna.
Pierwszym publicznym przejawem działalności PLAN-u było rozlepienie tysiąca sztuk
wybitych na ręcznej drukarence nalepek: „Komendant Piłsudski powiedziałby: – A my was w
d... mamy”. Rozlepiono nalepki głównie w śródmieściu Warszawy, na ogłoszeniach niemieckich, często na afiszach o proklamacji Generalnej Guberni, zaklejając nimi podpis dr Franka.
Akcją kierowali Kazimierz Kott i Jerzy Drewnowski, który wciągnął do pomocy harcerzy z
23 WDH, przez miesiąc przeszło czynnie współpracujących z PLAN-em. Drewnowski był
kiedyś zastępowym Tadeusza Zawadzkiego, Jacka Tabęckiego, Jerzego Masiukiewicza, Alka
Dawidowskiego, braci Zawadowskich i innych. Rozstali się teraz jednak szybko, gdyż tym
młodym chłopcom, maturzystom z 1939 roku, wychowankom liceum im. Stefana Batorego
obca była ideologia, jaką głosił PLAN. Nie ma się im co dziwić, sądzę, że nie tyle odrzucały
ich hasła, głoszone przez tę grupę, ile chaos myślowy, pewien fanatyzm polityczny oraz natręctwo wielkich słów rzucanych tak łatwo przez organizatorów.
Wydział bojowy PLAN-u nie ustępował w działaniu. Rozrzucił na klatkach schodowych
dużych kamienic kilka tysięcy ulotek, które wzywały do zachowania godności Polaka i przypominały, że na każdym kroku i na każdym miejscu Niemiec jest dla nas wrogiem. Następnie
po skontaktowaniu się z chemikami, PLAN-owcy użyli gazu łzawiącego podczas wyświetlania filmu niemieckiego w kinie „Napoleon”. Oficerowie i żołnierze niemieccy musieli uciekać z sali na plac Trzech Krzyży, gdzie stali mali chłopcy, robiący sztuczny tłok. Akcja więc
powiodła się, zamierzano zagazować także kina „Imperial” i „Palladium”, lecz zostały zamknięte przez okupanta. Na Sylwestra wydział bojowy postanowił zaatakować lokale, w których bawili się Polacy, przez użycie proszku, który by powodował natychmiastowe torsje.
Jednocześnie szykowano ulotki z hasłem „Nawet na chwilowym cmentarzu Polski – bawić się
nie wolno”. Ponieważ jednak laboratorium nie przygotowało na czas tego proszku, akcja została przełożona na 6 stycznia 1940 r., i ograniczona do najbardziej znanego lokalu w Warszawie, słynnej „Adrii”. Wzięły w tym udział cztery osoby, wśród nich Kazimierz Kott. Była
to postać niepospolita. Ciemna cera, włosy przystrzyżone przy skórze, barczysty – wydawało
się, że płynie, kiedy szedł. Zdał maturę na rok przede mną, pamiętam jego awangardyzujące
wiersze w gazetce ściennej naszej szkoły. Były trudne do zrozumienia, może nawet dziwaczne przez skojarzenia i metafory, ale zastawiały wrażenie czegoś nieprzeciętnego. Najlepszy
dowód, jeśli wspominam je po latach – nie mogę sobie oczywiście przypomnieć ich treści –
pozostał mi w pamięci jedynie ich nieco posępny nastrój. Kott w 1937 roku, rozgoryczony
„gettem ławkowym”, zaciągnął się jako prosty marynarz na statek i wylądował w Mancheste-
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rze, gdzie rozpoczął studia na politechnice. Wrócił do kraju przed wybuchem wojny, w
PLAN-ie był jednym z najaktywniejszych jego uczestników. Jeśli np. trzeba było za wskazówkami ówczesnego szefa sztabu PLAN-u, Zbigniewa Rawicza, zawodowego oficera, odkopać ukryty na podwórzu jakiegoś domu trotyl – zgłaszał się Kott. On też z powodzeniem
wydmuchiwał z fifek ów proszek na sali „Adrii”.
Poważnym problemem stała się sprawa zdobycia drukarni, bez której, jak wiadomo, nie
mogła się obyć żadna poważniejsza organizacja podziemna. Pieniądze dał mjr Malczewski
(Thun), zakupił zaś Jan Sterling od właściciela Żyda na fałszywe dowody. Nie bez trudu ulokowano zakupiony pedał w majątku „agrilowskim” pod Ożarowem. Przewóz ciężkich skrzyń
w czasie okropnych mrozów nie należał do przyjemności, tym więcej że furmanka musiała
przemierzyć całe miasto, gęsto usiane żandarmskimi „wachami”. Pierwszy miesiąc po uruchomieniu drukarenki i wynalezieniu fachowca do jej obsługi to wytężona praca przy druku
książeczek wojskowych kategorii „D”, które trzeba było na dobitek zszywać ręcznie. Wszelkie trudności przełamano, mjr Malczewski był zadowolony z wykonanego zamówienia, po
czym PLAN-owcy przystąpili do wydania pierwszego numeru swego pisma, które ukazało się
6 stycznia. Składał je, oczywiście ręcznie, drukarz, odbijał zaś na pedale syn administratora
majątku, Emmich, z którym współdziałała cała rodzina. Trzeba było ruszyć dziewięć tysięcy
razy nogą, aby odbić cały nakład liczący 1500 egzemplarzy. Po „Polskę Ludową” zgłosili się
wysłannicy szefa kolportażu Cietrzewia, pod tym pseudonimem krył się młody publicysta
Kazimierz Koźniewski. Redakcja, w której skład wchodził Drewnowski, Dąbrowski oraz
Strzelecki, przygotowywała drugi numer; maszyna nie próżnowała, odbijano na niej komunikaty radiowe.
14 stycznia 1940 r., w niedzielę, Kott zarządził w mieszkaniu Lewandowskich na Złotej
odprawę dla tych, którzy mieli przewozić broń do uprzednio przygotowanego magazynu na
Bielanach. Kiedy Kott podchodził pod dom, zaczepił go szofer, informując, że wszystko w
porządku i on czeka wraz z samochodem w bocznej uliczce. Kott poszedł na górę do mieszkania Lewandowskich, zadzwonił, ktoś mu otworzył drzwi, nie dostrzegł jednak nikogo z
domowników. Dopiero w chwilę później zobaczył w półmroku sylwetki Niemców. Skierowali na niego pistolety i kazali podnieść ręce do góry. Obrewidowano go skrupulatnie i kopnięciem wepchano do małego pokoiku. Znów ktoś zadzwonił. To przyszedł Tarczyński, jeden
z piątkowych wydziału bojowego, który miał przy sobie broń ręczną do osłony transportu. I
on został szybko obezwładniony przez gestapowców. Po pewnym czasie Niemcy wyprowadzili aresztowanych z mieszkania i przewieźli na Szucha. Zabrano także całą rodzinę Lewandowskich – matkę, dwóch synów, czynnych członków PLAN-u, córkę, chorą siostrę pani domu, a nawet gosposię. Mieszkanie zostało okradzione z cenniejszych rzeczy, a następnie
opieczętowane. Jednocześnie gestapo dokonało rewizji w domu Kazimierza Kotta. Ojciec
jego już wcześniej był aresztowany, matka ukrywała się u rodziny, ale dobrze poinformowani
gestapowcy i tam ją odnaleźli. Zjawili się także u doktorostwa Węgrzynowskich, którzy nawet nie wiedzieli, że jeden z odnajmowanych przez nich Hasi Makowskiej pokojów służył za
„skrzynkę” organizacyjną. W tę niedzielę dyżurowała u niej jedna z koleżanek, zgłosił się do
niej młodszy brat Jerzego Drewnowskiego, 17-letni Andrzej, wysłany jako łącznik z kartką, w
której Jerzy prosił o skontaktowanie go z Kottem. Chłopiec został zatrzymany i wraz z rodziną Węgrzynowskich przewieziony na Pawiak. Wyprowadzanego z bramy zauważył przypadkowo przechodzący tamtędy Koźniewski, który czym prędzej zawrócił do siebie, by uprzątnąć kompromitujące go materiały z własnego mieszkania. Zapakował je do walizki i wyniósł
ukradkiem w pobliskie ruiny. Zorientował się, że może grozić niebezpieczeństwo.
Jeszcze tego dnia zgłosiła się do państwa Drewnowskich, zaskoczonych długą nieobecnością Andrzeja, jakaś kobieta i przekazała im gryps. Kiedy czekała w kancelarii Pawiaka, by
dowiedzieć się, co się dzieje z aresztowanym niedawno jej mężem, gestapowcy wprowadzili
Andrzeja Drewnowskiego, który skorzystawszy z nieuwagi podrzucił jej kartkę z prośbą, aże-
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by ją dostarczyła rodzinie. Pierwsze, co zrobił Jerzy Drewnowski, to było usunięcie z domu
wszystkiego, co mogłoby przeciw niemu świadczyć, i powiadomienie członków organizacji o
wsypie. Aresztowania nie wyglądały na przypadkowe, musiał się znaleźć jakiś zdrajca, który
doniósł gestapo o działalności podziemnej grupy PLAN-u. Jerzy nie ukrył się, po długiej naradzie z rodzicami doszedł do wniosku, że jego obecność w domu powinna świadczyć o jego
niewinności i czystym sumieniu, jak gdyby gestapowcy rzeczywiście zajmowali się takimi
drobiazgami. Ale były to złudzenia ludzi, którzy nie poznali jeszcze metod i bezwzględności
okupanta.
Trzy następne dni minęły w straszliwym napięciu i ciągłym oczekiwaniu. Każde trzaśnięcie drzwiami, głośne kroki na schodach mogły oznaczać przyjście wroga. Krąg aresztowanych nie poszerzył się, trudno jednak było przewidywać, co może przynieść następny dzień.
Więc Jerzy Drewnowski wziął oficjalny urlop w Magistracie od dnia 18 stycznia, gdyż chciał
wyjechać do majątku Lechnickich pod Chełm. Liczył bowiem, że na prowincji uda mu się
uzyskać akt własnego zgonu, co by mu ułatwiło dalszą pracę podziemną na ,,lewych” papierach. To świadectwo zejścia miało uchronić ponadto rodzinę przed ewentualnymi konsekwencjami jego działalności konspiracyjnej, z której ani myślał rezygnować. Poszedł jeszcze
przed wyjazdem do gazowni na ulicę Ludną, gdzie pracował Zbigniew Rawicz, by omówić z
nim pewne sprawy. Gdy rozmawiali w kantorze, usłyszeli ruch pod drzwiami, krzyki, warkot
motoru – Niemcy wtargnęli pancerką na teren gazowni, SS obstawiło wejścia, w bramie
ustawiono ręczny karabin maszynowy. Zaskoczony Rawicz chciał wrócić do swojego pokoju,
w którym urzędował, gdy do kantoru wpadł oficer SS, podbiegł do niego, przyjrzał mu się
uważnie, a następnie schwycił za klapy marynarki, szarpnął nim i krzyknął do swoich podwładnych: – Brać go, to on! – Drewnowski znieruchomiał w przekonaniu, że teraz nadeszła
kolej na niego, ale oficer nie spojrzał w jego stronę i pogonił z gestapowcami do dyrekcji.
Zatrzymano dyrektora oraz paru pracowników, związanych przez Rawicza z PLAN-em.
Niemcy byli doskonale zorientowani. Jednak mimo obstawienia przez esesmanów wejść do
gazowni udało się Drewnowskiemu po pewnym czasie zbiec. Dopadł dorożki i kazał się
wieźć w pośpiechu na Konopczyńskiego, pełen niedobrych przeczuć. Wysiadł na ul. Kopernika, przed domem dostrzegł samochody niemieckie, cofnął się więc i krążąc w pobliżu oczekiwał na rozwój wypadków. Nie miał się co łudzić –Niemcy przyjechali po niego. Wahał się,
czy uciekać, czy też wrócić do domu i oddać się w ręce gestapowców, gdyż bał się, że zamiast niego zabiorą rodzinę. Nie mógł się jednak zdecydować, stał cztery godziny na mrozie,
czekając jakiegoś znaku z domu. Nie zawiódł się. Zobaczył jednego z sąsiadów, kolegę ojca,
Tadeusza Zyglera, który szedł wolno i rozglądał się dokoła. Drewnowski rzucił się ku niemu i
dowiedział się, że matka absolutnie nie każe mu wracać. Samochody odjeżdżały i powracały
nieustannie, poznać było, że gestapowcy kogoś pilnie szukają. Wreszcie późnym popołudniem, kiedy zmierzch zaczął zacierać kształty, samochody odjechały z ulicy Konopczyńskiego. Drewnowski stał na chodniku i przez zamarznięte szyby nic nie mógł dostrzec. Samochody mignęły i zniknęły w mroku. Dopiero później przywódca organizacji zrozumiał, że
stracił rodzinę. Gestapowcy wywieźli ojca, dr Karola Drewnowskiego, matkę, najmłodszego
syna, 13-letniego Tadeusza i służącą. Tej nocy Jerzy schronił się u kolegi szkolnego, Iwanickiego, którego adres podał mu Pawłowicz. Sam Pawłowicz udał się na nocleg do państwa
Wańkowiczów na Żoliborz.
Nazajutrz z rana ktoś zapukał do mieszkania Iwanickich. W drzwiach stał Kazimierz Kott,
ciemna kominiarka zakrywała mu głowę przewiązaną bandażem. Na pytanie nieludzko zdumionego Drewnowskiego, skąd się wziął, odpowiedział ze spokojem, że uciekł z Szucha.
To była prawda. Kott był jednym z nielicznych, któremu to się przypadkiem udało. Po
przewiezieniu na Szucha został od razu skuty, rozebrany do naga i wsadzony do zimnej celi.
Gestapo posądzało go o zamach na gubernatora Warszawy, Kott został pobity i dwie doby
trzymano go nagiego w mroźnej celi. Śledztwo na ogół odbywało się nocą. W kapitanie, który
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je prowadził, Kott rozpoznał człowieka, czatującego kiedyś po cywilnemu przed jego domem
na Wilczej. Niemcy szykowali się więc do rozbicia organizacji od dawna. Zaniepokoił ich
fakt przewozu broni, wtedy zdecydowali się na aresztowania, byli więc dobrze poinformowani. Kott nie przyznawał się do niczego, przeczył wszystkiemu, mimo że Niemcy nie żałowali
tortur. A kiedy i to nie pomagało, zaraz zgłaszał się świadek. Był nim szofer Izdebski, który z
całą otwartością mówił o lokalach organizacyjnych na Złotej, Łowickiej, Żurawiej, o drukarni
pod Ożarowem w majątku, nazywanym konspiracyjnie „Wyrwkami”. Wymieniał nazwiska i
adresy osób nawet nie związanych z PLAN-em, do których jednak członkowie organizacji
zgłaszali się z prośbą o pomoc. Wiedział wiele, aż nazbyt wiele, dlatego obciążał aresztowanych, ile się dało. Nie krępował się wcale swą rolą agenta.
17 stycznia, w środę po południu, Kott zapukał do strażnika i zażądał, by go wyprowadzono do ubikacji. Więzienie gestapo na Szucha mieściło się w przyziemiu, okna cel były zakratowane. O ucieczce nie było mowy, tym więcej że po wąskim korytarzyku nieustannie kręcili
się wartownicy. Strażnik zaprowadził Kotta do małej sionki na uboczu, gdzie rozkuł go z jednej ręki, potem wepchnął go w drzwi prowadzące do odpowiedniego miejsca. Sam czekał w
sionce. Kiedy aresztowany wrócił, nie dostrzegł strażnika, który wstąpił na chwilę do znajdującej się po drugiej stronie sionki łazienki, przerobionej obecnie na archiwum. Kott zauważył
ze zdumieniem, że okno z sionki nie ma krat i wychodzi na dziedziniec wewnętrzny. W jego
głowie zrodził się szaleńczy plan. Nie namyślając się wiele, szarpnął ramą okienną, nie ustąpiła. Szarpnął drugi raz, wtedy okno otworzyło się i Kott nadludzkim wysiłkiem wspiął się i
przedostał przez wąski otwór na wewnętrzny dziedziniec. Był tylko w marynarce, koszuli bez
krawata i z kajdankami na prawym ręku. Bez wahania skierował się do wyjścia, szedł krokiem pewnym, prawą rękę wsadził do kieszeni. Strażnik nie zwrócił na niego uwagi. Kott
minął aleję Szucha i zbiegł w dół Agrykolą. Nie mógł się pogodzić z tym, że jest na wolności,
nie wiedział zresztą co robić, położenie wydawało mu się wprost niewiarygodne. Ukrył się w
Ogrodzie Łazienkowskim, gdzie siedział przeszło godzinę, mróz dochodził do dwudziestu
stopni. Zima była wyjątkowo mroźna. Wreszcie Kott wyszedł ponownie na ulicę, udało mu
się złapać jakąś dorożkę i pojechał do Marii Brodackiej, na ulicę Narbutta 53. Była to wdowa
po oficerze rezerwy, który padł w obronie Warszawy. Jej bratem był redaktor naczelny i wydawca „Orki na Ugorze”, Bogdan Jaxa-Rożen, syn znanego generała. Na dwa miesiące przed
wybuchem wojny Bogdan uległ tragicznemu wypadkowi – utonął w Dunajcu w czasie wyprawy kajakowej. Czy to było samobójstwo, czy też nieszczęśliwy przypadek, nie wiem.
Brodacka niezmiernie zdumiona pojawieniem się Kotta nie wypytywała wiele. Kajdanki
na ręku mówiły o wszystkim. Czym prędzej odprawiła wścibskiego dorożkarza, który zażądał
dodatkowej opłaty za kurs, oświadczając, iż „wie jakiego ptaszka wiózł”. Kott przepiłował
kajdanki, gospodyni domu ukryła je tymczasowo w piecu. Następnego dnia wieczorem, kiedy
Kott już względnie odpoczął, pojechał na Żoliborz do państwa Wańkowiczów14. Marta była
jego sympatią. Tam spotkał Pawłowicza, który podał mu obecny adres ukrywającego się Jerzego Drewnowskiego.
Jerzy zobaczywszy Kotta nie mógł wymówić słowa, był zaskoczony, prędzej spodziewałby
się pojawienia osobiście Pana Boga aniżeli widoku przyjaciela. Co teraz mieli robić? Zaczęli
14

„Pewnego dnia wieczorem zapukano. We drzwiach stał człowiek, którego głowa pokryta była skrzepem
krwi: Kazik Kott! Ten, którego łapeć ongiś woziła (Tili), ten, który proponował kopanie wody w Australii.
Uciekł po rynnie z badania gestapo w alei Szucha. Ledwie go odmyto, odpojono gorącą herbatą i ułożono, pukanie rozległo się ponownie. W tej porze każde pukanie po godzinie policyjnej niosło grozę. W drzwiach jednak
stał właściciel domu. – Proszę pani, chciałem tylko panią uprzedzić, że panienki są młode, nieostrożne i że za
przechowywanie na przykład ludzi grozi śmierć nie tylko całej rodzinie, ale i mieszkańcom domu. – Oczy
dziewcząt zawisły na matce. Ale Mama, ten protekcjonalnie traktowany w rodzinie »Króliczek«, odpowiedziała: – Wiem. Czy pan sądzi, że narażałabym własne dzieci? –Obejrzał się podejrzliwie po kątach i wyszedł. Nazajutrz ściany domów pokryły się plakatami z fotografią Kazika i obietnicą nagrody dwu tysięcy złotych za jego
wskazanie”. (Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze, str. 367. Wyd. II, Warszawa 1959).
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snuć fantastyczne plany, godziny mijały i trudno im było zdecydować się na cośkolwiek. Kott
proponował odbicie uwięzionych kolegów z Szucha, znał rozkład więzienia, co mogłoby się
przydać. Na uczestników wyprawy poza Drewnowskim zaproponował Kotwicza, Sterlinga i
Rawicza. Dopiero kiedy dowiedział się, że Rawicz został aresztowany, zaś Sterling i Kotwicz
wyjechali z Warszawy (u Sterlingów w domu było gestapo, nie zastało ani matki, ani syna),
zrezygnował z tych rojeń. Na dobitek wysłany na Szucha któryś z kolegów wrócił z wiadomością, że Niemcy podwoili straże po ucieczce Kotta. Pozostawało więc opuszczenie miasta,
w praktyce organizacja przestała istnieć. Część członków dostała się w ręce gestapo, część
ukrywała przed władzami okupacyjnymi.
W kwietniu 1940 roku, czekając na możność przekroczenia granicy radzieckiej i udania się
do Lwowa, Jerzy Drewnowski w pośpiechu spisał swoje wrażenia i doświadczenia. W siedemnaście lat później miałem w ręku te kartki, zapisane nerwowym charakterem, nieco zbutwiałe, cuchnące tą piwniczną stęchlizną, charakterystyczną dla rzeczy, które długi czas były
zakopane w ziemi. Okres działalności PLAN-u był stosunkowo krótki. Wszystkiego trzy miesiące. Organizacja prowadzona była z szerokim rozmachem i ambicją, ale też przy minimalnym zachowaniu ostrożności. Kierowali nią młodzi, nie mający żadnych doświadczeń w tym
zakresie, za ten ich poryw zapłaciły śmiercią i cierpieniem przede wszystkim rodziny konspiratorów. Dr Karol Drewnowski, mój historyk z gimnazjum Mickiewicza, zwany przez nas
Ramzesem albo Faraonem, niski, ze zjeżoną czupryną nad wydatnym czołem, o twarzy jakby
zmęczonej, przeciętej głębokimi zmarszczkami, po długotrwałych badaniach na Pawiaku został przewieziony 14 czerwca 1940 r. do Palmir i tam rozstrzelany. Ledwie doszedł na miejsce
stracenia, tak był pobity. Umarł obejmując ramionami siedemnastoletniego Andrzeja, kule
plutonu egzekucyjnego przeszyły ojca i syna.
Upadek PLAN-u pochłonął mnóstwo ofiar wśród inteligencji warszawskiej. Po raz drugi w
krótkim przeciągu czasu Niemcy wykazali bezwzględność i okrucieństwo. A przecież Warszawa nie ochłonęła jeszcze po zbrodni wawerskiej, kiedy nadeszły wiadomości o licznych
aresztowaniach, ucieczkach i prześladowaniach. Nie uniknęła śmierci Maria Brodacka. Wydała ją niebawem wychowawczyni dziecka, skusiła ją nagroda dwóch tysięcy złotych dla tego, kto przyczyni się do ujęcia „Żyda-bandyty Kazimierza Kotta”. Duże plakaty z jego fotografią wisiały w całym mieście. Niemcy, którzy przybyli do mieszkania Brodackiej, od razu
skierowali swe kroki w stronę pieca, z którego wyciągnęli kajdanki. W tej chwili los Marii
Brodackiej został przesądzony. Po badaniu znalazła się w więzieniu mokotowskim, a później
na Pawiaku. Rozstrzelano ją na Palmirach. Zachowywała się przez cały czas z zimną krwią,
zdawała sobie sprawę z tego, co ją czeka. Jedyną jej troską był niepokój o synka. Kiedy siedziała w więzieniu mokotowskim, prowadząca gospodarstwo pani Franciszka wyprowadzała
małego codziennie na spacer pod więzienie.
Według informacji dr Anny Sipowicz-Gościckiej, która znajdowała się w owym czasie na
Pawiaku, razem z Marią Brodacka wywieziono do Palmir i rozstrzelano 19 kobiet, zwanych w
gwarze więziennej „styczniówkami”. Były to aresztowane w styczniu 1940 r. kobiety związane w mniejszym lub większym stopniu ze sprawą Kotta. Zginęła wtedy w tej grupie młoda,
utalentowana i rokująca duże nadzieje na przyszłość poetka, Krystyna Legotke.
Z mojego przedwojennego środowiska zostały strzępy. Doszły mnie wieści o aresztowaniach lub ucieczkach za granicę kolegów, z którymi spotykałem się w kawiarni „Francuskiej”
czy później w „Zodiaku”. Wiosną 1940 roku dość przypadkowo zetknąłem się z Bartłomiejem Głowackim, moim szkolnym kolegą, studentem architektury. Bartek był z natury małomówny, z trudem udało mi się go zmusić, by powiedział, co działo się przez te miesiące wojenne z naszymi wspólnymi przyjaciółmi. Zresztą Głowacki miał niewiele czasu na rozmowy,
pracował jako robotnik przy rozbiórce strzaskanego bombą budynku Oficerskiego YachtClubu nad Wisłą, opodal mostu średnicowego. Z jakąś dziwną zaciętością unosił w górę kilof
i szarpał nim pokruszone już uprzednio betonowe fundamenty. Słońce prażyło mocno, wiatr
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znad rzeki przyjemnie chłodził. Mogło się wydawać, że jesteśmy na letnisku. Po wiadukcie i
moście Poniatowskiego z głośnym warczeniem motorów przelatywały gestapowskie budy.
„Mszczą się za niepowodzenia we Francji” – mruknął któryś z nas, nie wiedząc jeszcze, że
front został przełamany i wojska alianckie znajdują się w odwrocie. Patrole żandarmerii i SS
poszły w miasto, wyciągając ludzi z mieszkań, zaczepiając i legitymując na ulicach oraz w
tramwajach. Nie pomagały nieliczne zresztą zaświadczenia z miejsc pracy – Niemcy nie
oszczędzali nikogo, ale też nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, o co chodzi. Wszyscy byli
przekonani, że jest to zwyczajna, tylko na większą skalę łapanka na roboty do Prus. Tymczasem w parę dni później odszedł transport z zatrzymanymi w kierunku Krakowa. Kiedy więźniowie przybyli na rampę, zobaczyli druty kolczaste i wieże strażnicze. Napis u wejścia do
głównej bramy obozu śmierci głosił, że „Arbeit macht frei”.
Przerwaliśmy na chwilę naszą rozmowę z Bartkiem, patrząc z pewną pogardą i lekceważeniem na przejeżdżające samochody ciężarowe. Głowacki mówił o ostatnich miesiącach z wyraźną niechęcią. Zwierzył mi się tylko z tego, że nie miał szczęścia.
W istocie – nie miał szczęścia. Dowiedziałem się później od znajomych, że uciekł po
upadku PLAN-u do Zakopanego i usiłował dostać się, jak Koźniewski i Sterling, na Węgry.
Po parokrotnych a niefortunnych próbach przedarcia się przez góry wrócił do Warszawy. Nie
spodziewał się wtedy zupełnie, że następna wielka łapanka w sierpniu wchłonie i jego. Wypuszczony z obozu oświęcimskiego zjawił się w Warszawie zmieniony nie do poznania. Został z niego szkielet. Niebawem zmarł z wycieńczenia.
W głośnym wywiadzie udzielonym przedstawicielowi „Völkischer Beobachter”, Kleissowi, odbytym na zamku wawelskim w dniu 6 lutego 1940 r., dr Frank oświadczył z całą pewnością siebie, że „jeżeli nie otwieramy uniwersytetów i szkół średnich, to dlatego, że nie możemy tolerować, aby w nich uprawiano politykę antyniemiecką”. Rozmawiając z dziennikarzem Generalny Gubernator wskazywał z wielkopańskim uśmiechem na wiszący nad stołem
oryginał obrazu Rembrandta. – „Mamy tu reprezentacyjne ramy, wartość tego obrazu sięga
zapewne setek tysięcy, jeżeli w ogóle można określić wartość tego rodzaju dzieł sztuki”. Obraz został skradziony Warszawie, dr Fischer przesłał go swemu szefowi. Frank nie krył się z
tym, że obszar GG jako całość stanowi łup Rzeszy Niemieckiej i dlatego powinien zostać
przystosowany do czerpania z niego korzyści materialnych tak, aby cała jego wartość gospodarcza służyła narodowi niemieckiemu. „Polska nie śmie nigdy więcej powstać!” – dobitnie
zaznaczył Frank w tym wywiadzie. – „Polacy muszą pojąć, jak daleko sięgają granice możliwości ich rozwoju. Na moje wyraźne zapytanie Führer ponownie rozstrzygnął, że zarządzone
przez nas ograniczenia co do szkolnictwa pozostają w mocy. Żaden Polak nie uzyska więcej
aniżeli rangę majstra, żaden Polak nie będzie miał możliwości zdobycia wyższego wykształcenia...”
Wtedy też, w okresie tych pierwszych niemieckich łapanek, które robiły tak zaskakujące
wrażenie w stolicy wielkiego państwa, zamienionej nagle w dżunglę, w okresie gdy Hitler
fotografował się na wieży Eiffla, a olbrzymie transporty polskich więźniów szły do Oświęcimia czy Oranienburga, wtedy my – wspominał po latach Tadeusz Borowski, uczeń liceum
Czackiego i uczestnik tajnych kompletów nauczania, odbywających się po mieszkaniach
prywatnych – zdawaliśmy maturę.
Stali wtedy we trzech na przystanku przy ogromnym gmachu BGK w Alejach Jerozolimskich. Nieustannie przez tę centralną arterię przelotową przewalały się masy niemieckiego
wojska. Szły transporty na wschód i na zachód – czołgi, wozy pancerne i ciężarówki naładowane żołnierzami w znienawidzonych mundurach fledgrau. O kilka ulic dalej, na placu
Trzech Krzyży łapano ludzi. Żandarmi obstawili wszystkie wyloty placu. Z warkotem motoru
napchane ludźmi budy wlokły się wolno w kierunku Pawiaka.
Chłopcy byli w świetnych humorach. Nie wiadomo dlaczego, ale to absurdalne z pozoru
widowisko pobudzało ich do śmiechu. Cieszyli się, że są w środku łapanki i że muszą jechać
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na drugą stronę Wisły, na Pragę, aby zdawać maturę. I że tam dojadą, choćby się ziemia waliła.
Podeszła do nich stara siwa pani. Zwróciła ku nim pomarszczoną, zatroskaną twarz. W jej
oczach odbijał się wyraźnie lęk.
– Panowie, na mieście odbywa się łapanka – rzekła cicho. Wszyscy ostrzegali przed łapankami, jakby to była zaraza. – A czy panów nikt nie zaczepiał?
– Oprócz pani nikt! – parsknął śmiechem Andrzej Trzebiński.
Wsiedli do pustego tramwaju i pojechali na Pragę. Za mostem w alei, która graniczyła z
jednej strony z Saską Kępą, dzielnicą willową, z drugiej z polami, dostrzegli kolumnę samochodów. Wyskoczyli w biegu z tramwaju i zbiegli w dół ku zagonom obsianym żytem. Brzęczały pszczoły i kwitła wśród traw dziewanna. A w mieście, leżącym za rzeką, jak w głębokiej dżungli, odbywały się łowy na ludzi.
Kiedy uczniowie przedarli się do mieszkania na Targowej, w którym czekał już na nich
dyrektor, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, wychowawca i profesor chemii, fala łapanki dopłynęła aż pod okna domu, widać było doskonale ludzi kryjących się w trwodze
przed żandarmami. Dyrektor był milczący. Wychowawca, wysoki dobroduszny mężczyzna,
patrzył na swych pupilów pobłażliwie i starał im się pomóc, nie mieli oni bowiem opinii dobrych chemików – ani Andrzej, poeta i krytyk, ani Arkadiusz, malarz i filozof15, ani wreszcie
Tadeusz Borowski, humanista. Jakoś tam jednak zdali. Wtedy egzaminator powiedział:
– No, panowie (to „panowie” wskazywało, że wszystko już w porządku), nie bądźcie głupi
i nie dajcie się złapać.
Wskazał dłonią za okno, na ulicy kłębił się tłum otoczony żandarmami i policją granatową.
Profesor podniósł do góry probówkę z jakimś czerwonym, okropnie złożonym płynem, którego wzór usiłował bezskutecznie wyprowadzić Trzebiński, i dodał:
– Kiedy nie wiecie, w co wierzyć, wierzcie w naukę. Przez nią wrócicie do człowieka.
Upadek Francji przekreślił wszelkie rachuby na szybkie wyzwolenie. Druga jesień okupacyjna odbierała nadzieję, należało się liczyć z długotrwałym stanem wojennym. Nigdy przyszłość nie była tak niepewna jak wtedy, gdy nasłuchiwaliśmy wieści z odległych wysp brytyjskich. Toczyła się powietrzna bitwa o ten kraj, nie tylko zresztą o Anglię, bo i o nas także.
Polacy brali w niej udział. Wiedzieliśmy, że z francuskiej klęski przedarły się jakieś oddziały
na wyspy brytyjskie, nikt jednak nie miał pewności, kto z bliskich tam się znalazł. Trzeba
było zacisnąć zęby i czekać.
Jesienią 1940 roku Czesław Miłosz z Jerzym Andrzejewskim postanowili wydać pierwszą
tajną książkę16. Miały to być wiersze poety, które powstały na krótko przed wrześniem, i te,
które się do niego właśnie odnosiły. Pomogli przyjaciele, tekst został odbity na woskówkach,
a później powielony. Antoni Bohdziewicz przewiózł tę ogromną paczkę papieru do mieszkania, w którym poeta z przyjacielem zabawili się w introligatorów. Tomik był cieniutki, w
czarnej oprawie, zeszyty czerwonym kordonkiem. I nakład był niewielki, 46 egzemplarzy.
Tom nosił tytuł Wiersze, ich autor nazywał się Jan Syruć. Zaufani księgarze oraz znajomi
przejęli ją do kolportażu.
Literatura polska rzucała swe pierwsze wyzwanie wrogowi.

15

Chodzi tu o szkolnych kolegów Tadeusza Borowskiego – Andrzeja Trzebińskiego, świetnego eseistę pisującego jako Stanisław Łomień, trzeciego redaktora „Sztuki i Narodu”, oraz o Arkadiusza Żurawskiego, malarza,
członka PPR-u, który zginął w czasie okupacji.
16
„O drukarni nie mogliśmy oczywiście wtedy myśleć. Było ich czynnych niewiele, te zaś, które działały,
zajęte były przez pierwsze pisma konspiracyjne. Nie mieliśmy żadnych zresztą funduszów na pokrycie wysokich
kosztów druku. Byliśmy wydawcami bez kapitału. Pozostawał zatem powielacz” – wspomina Jerzy Andrzejewski w felietonie pt. W pierwszym roku, opublikowanym na łamach „Odrodzenia”, nr 15 z dnia 11 marca 1945 r.
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Rozdział III

PRÓBA SIŁ
,,Najpierw było nas ośmioro: sześć dziewcząt i dwóch chłopców. Byliśmy pierwszymi studentami podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego” – napisze we wspomnieniach pt. Profesorowie i studenci Tadeusz Borowski, niedoszły magister filologii. Tym drugim z chłopców
na komplecie był jego kolega szkolny, Andrzej Trzebiński. Ubrany w kusą marynarkę lub
granatową bluzę, spodnie sięgające do pół łydki, wydawał się z pozoru postacią groteskową.
Wysoki, stale nie ogolony, z drwiącym uśmiechem wykrzywiającym mu usta, przy tym bardzo przystojny, lubił narzucać otoczeniu swoje zdanie. Każdego, kto się z nim zetknął, uderzała jego żywa, nieprzeciętna inteligencja. Zbliżyć się z nim było trudno, pozował na ekscentryka. Nie starał się nikogo zjednać sobie, przeciwnie – wyglądało na to, jakby miał ochotę
każdego zrazić do siebie. Trzeba przyznać, że gardzić otoczeniem, deptać je intelektualnie,
jeśli tylko można, by dać mu odczuć swą wyższość, należało do dobrego tonu wśród pokolenia s p a l o n y c h. Był to – mówiąc nieco patetycznie – styl epoki. Polem do działania były
dyskusje na kompletach czy spotkaniach koleżeńskich. Trzebiński nie stronił od nich, czuł się
dobrze w atmosferze walki. Kiedy się zacietrzewiał lub kpił z przeciwnika, wielkie ciemne
włosy czupurną falą spadały mu na czoło. Odrzucał je nagłym ruchem ręki i uśmiechał się
ironicznie. Wtedy oczy jego błyskały jak żywe srebro. Takim pozostał w pamięci Tadeusza
Borowskiego z owych lat, gdy wspólnie uczęszczali na komplety uniwersyteckie. Różniły ich
temperamenty artystyczne i światopoglądy, mieli jednak dla siebie wzajemny szacunek, wypływający z poczucia swej wartości. Osobowość Trzebińskiego fascynowała Borowskiego
jako pisarza, może nawet drażniła niczym zagadka, którą należy rozwiązać. „Nieraz kłóciłem
się z dziewczętami z konspiracji o Andrzeja, dowodząc, że jego czar jest czarem szarlatana –
napisze w opowiadaniu zatytułowanym dość znamiennie Portret przyjaciela. – Śmiały się
mówiąc, że on to samo twierdzi o mnie”. Po latach Borowski poświęcił postaci Trzebińskiego
jeden ze swych najbardziej wzruszających utworów, właśnie opowiadanie Portret przyjaciela,
w którym wprawdzie bezlitośnie wykpi postawę polityczną, ale odda mu hołd jako człowiekowi i twórcy. Postać Trzebińskiego będzie go niepokoić do końca przedwcześnie zgasłego
życia. W papierach pośmiertnych Borowskiego znajduje się podobno szkic opowiadania o
Trzebińskim17, autor znanego cyklu wierszy Gdziekolwiek ziemia raz jeszcze usiłował zmierzyć się z człowiekiem i problemem, który go intrygował.
Byli do siebie na swój sposób podobni. Nie myślę o podobieństwie fizycznym, pod tym
względem różnili się krańcowo. Łączyło Borowskiego z Trzebińskim poczucie wyższości w
stosunku do otoczenia, świadomość wyboru własnej drogi, sprawność intelektualna i – co
wcale nie jest obojętne – drwiący stosunek do rzeczywistości, tak charakterystyczny dla pokolenia debiutującego w latach okupacji.
Drwina stawała się pewną pozą życiową, prawie manierą, ułatwiającą poprzez wytworzenie specyficznego dystansu obronę wobec trudnych, niejasnych okoliczności. Chętniej do17

Zostało ono opublikowane przez tygodnik „Polityka” nr 27 (435) z 3 lipca 1965 r. pt. Zostawcie umarłych
w spokoju. W każdym razie, o ile można wywnioskować ze skąpej treści, nie było to opowiadanie związane z
postacią Andrzeja Trzebińskiego, w osobie Sowizdrzała raczej należało się domyślać Wacława Bojarskiego, ale
nie wiadomo, czy nie występowałby w nim też tak intrygujący Borowskiego kolega i antagonista, Trzebiński.
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strzegaliśmy wokół siebie absurdalność świata, w jaki wtrąciła nas okupacja, doszukaliśmy
się w nim śmieszności, by móc go tym skuteczniej wyszydzić. Patos wprawiał nas w zażenowanie, trzeba było stronić na gwałt od wielkich słów, były one bowiem nadużywane przez
społeczeństwo broniące się tym przed okupantem. Stąd też w środowisku młodych pisarzy,
debiutujących w okresie, kiedy śmierć wydawała się czymś tak naturalnym, że prawie nierzeczywistym, pojawi się jako czołowy gatunek literacki właśnie groteska. Być może także jako
przeciwstawienie się patriotycznemu aż do znudzenia tonowi prasy podziemnej i tych wierszy, jakie się w niej pojawiły. „Groteska jest nie tylko spadkiem po pokoleniu metaforyków –
podbuduje tę opinię teoretycznymi rozważaniami Trzebiński. – Chodzi o inny nurt. Sztuka
jako proces kreowania, a nie ekspresjonistycznego wyrażania. Sztuka jako stwarzanie wartości obiektywnych. I groteska jest właśnie tym gatunkiem, który osiąga maksimum obiektywizmu. Operuje konsekwencjami obiektywnymi, wynikłymi z wewnętrznego sensu. Śmiech to
izolacja, niematerialny mur między sztuką i nami. Tam gdzie zamiast śmiechu jest cierpienie
– izolacja psuje się. Krótkie spięcie między dziełem a nami. Konsekwencje czerpiemy ze siebie. Ze swojego rozgoryczenia, ze swojego bólu, ze swojej wizji prawdziwego świata. Śmiech
– naturalnie nie każdy, specjalnego typu. Śmiech dziwaczności”.
Czas, w którym przyszło dojrzewać młodym, był niezwyczajny, pełen zaskakujących niespodzianek dotyczących fenomenu, jakim stawało się postępowanie człowieka. Prawa normalnego życia przestały istnieć nad Wisłą, zostały zawieszone przez historię na okres wojenny. Ludzie ludziom gotowali los, jak z głębokim wyczuciem rzeczywistości określa ten stan
Zofia Nałkowska w Medalionach, przekazując niezwykle precyzyjnie, bez emocji, część
prawdy o tamtych czasach.
Generalna Gubernia, według określenia jednego z dygnitarzy hitlerowskich, przemieniła
się w „kocioł śmierci”. Wystarczyło znaleźć się choćby na prowincji i przeżyć pewien czas w
nieustannym napięciu, by stwierdzić, czym była okupacja. Znakomitym świadectwem tego
jest Dziennik dr Zygmunta Klukowskiego, dyrektora szpitala w Szczebrzeszynie pod Zamościem. Dr Klukowski odnotowywał zdarzenia „na gorąco”, bez retuszu literackiego, dzień po
dniu, zarówno fakty, jak i plotki, i z tych relacji spisanych nie przez bezstronnego świadka,
lecz przez uczestnika tej straszliwej teraźniejszości wyłonił się prawdziwy obraz okupacji,
znakomite studium społeczeństwa polskiego, a także mentalności hitlerowskiej. Wszystko, co
wyobraźnia podsuwała katastrofistom, owo patetyczne „przyjście wroga” w rzeczywistości
niosło mord i wprost niewiarygodne zniszczenie. Śmierć stawała się czymś codziennym, natrętnym, zagarniającym coraz to nowe ofiary. Czyhała na każdym kroku, dawała nieustannie
znać o sobie.
Pod datą 10 sierpnia 1941 r. dr Klukowski notuje:
„Uporczywie trzyma się straszna wiadomość, jakoby wywiezionych z więzienia w Zamościu rzekomo do Lublina w rzeczywistości miano rozstrzelać. Nie mogę w to uwierzyć. Jestem pewien, że to plotka, a jednak jestem do głębi poruszony i zgnębiony, bo po barbarzyńcach wszystkiego można się spodziewać. Dużo osób sądzi, że to jednak prawda. Ludzie są
przygnębieni, znów nie będą nocować w domu”18.
Słowa Hitlera, wypowiedziane do jego współpracowników w październiku 1939 r. na temat wyniszczenia podbitego narodu polskiego, znajdowały swe zastosowanie w codziennej
praktyce. Wszelkie środki były godziwe – wysiedlenia i rozstrzeliwania, osadzanie w więzieniu czy obozie koncentracyjnym, cień gilotyny, szubienicy i plutonów egzekucyjnych zawisł
nad nieszczęsną ziemią. W obozach koncentracyjnych zaczęły dymić krematoria. „Przy zapoznaniu się z niezwykłym zjawiskiem Oświęcimia – zarówno na zasadzie materiału, który
przyniosły zeznania świadków, jako też przy naocznych oględzinach miejsca dramatu – uderza fakt bardzo celowego przystosowania systemu i urządzeń tego obozu do zadania mającego
18

Zygmunt Klukowski, Dziennik z lat okupacji. Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza. Lublin 1958. Str. 477 i
5 nlb. Wyd. I.
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charakter dwojaki, polityczny i ekonomiczny, można by rzec – idealny i praktyczny. Zadaniem politycznym było uwolnienie pewnych terenów od ich mieszkańców, by terenami tymi
wraz z ich naturalnym i kulturalnym bogactwem niepodzielnie zawładnąć. Zadaniem ekonomicznym było, aby samo przeprowadzenie tego zamierzenia nie tylko nie przyniosło
uszczerbku, nie powodowało żadnych kosztów, ale na odwrót, aby się stało zarazem źródłem,
z którego można ciągnąć zyski – po pierwsze w postaci wykonywanej przez więźniów pracy
dla fabryk przemysłu wojennego, po drugie w naturze, to jest majątku zagarniętym po zmarłych – pisze Zofia Nałkowska w Medalionach. – Tak zamyślona i zrealizowana impreza była
dziełem ludzi. Oni byli jej wykonawcami i jej przedmiotem. Ludzie ludziom zgotowali ten
los”.
Społeczeństwo polskie nie zamierzało się poddać, nie chciało być mierzwą. Broniło się
wszelkimi możliwymi środkami i nie było dziedziny życia, w której by nie podjęto walki.
Wróg niszczył i prześladował kulturę, zaczęły się więc tworzyć jej ogniska. Niemal do dobrego tonu młodych warszawiaków należało chodzenie na koncerty do Lardellego, gdzie prowadził orkiestrę Adam Dołżycki, lub do kawiarni „Bagatela”, gdzie dyrygował Walerian Bierdiajew. Publiczność rezerwowała miejsca już na godzinę przed koncertami, które były interesujące, dobrze wykonane i dawały pewną złudę kulturalnej niepodległości. Koncerty u Lardellego zepsuł swoim zachowaniem Dołżycki, który parokrotnie zwracał głośną uwagę polskiej publiczności, aby się zachowywała spokojnie, przepraszając jednocześnie obecnych na
sali Niemców za brak kultury Polaków. Stracił więc zupełnie na popularności, a kiedy na dobitek przyjął ukraińską volkslistę, kawiarnia zaczęła świecić pustkami. Większość z tych,
którzy tu przychodzili dla muzyki, przeniosła się do kawiarni prof. Woytowicza „Dom Sztuki” na Nowym Świecie. Panowała w niej atmosfera prawdziwie kulturalna, chociaż i tu nie
zapominano o swoistej walce. W owych trzech niewielkich salkach słyszeliśmy świetnych
wykonawców, jak Dubiska, trio Wiłkomirskich, Romana Padlewskiego (zginął w Powstaniu),
czy Henryka Trzonkę (rozstrzelany przez Niemców), jak i wybitnych pedagogów – prof.
Ekiera, Drzewieckiego, Bereżyńskiego, Śmidowicza czy Woytowicza. Każdy z tych koncertów stawał się pewnego rodzaju manifestacją. Walor czysto muzyczny schodził na plan dalszy
na skutek czynników emocjonalnych, potwierdzających niezależność wykonawców i słuchaczy. Po wojnie, kiedy prof. Bolesław Woytowicz wykonał gigantyczny program odegrania
czterech sonat Beethovena, zaraz po koncercie na podium zjawiło się dwoje młodych ludzi z
wiązanką białych i czerwonych kwiatów. – To za okupację! – powiedzieli i odeszli. Cała sala
wstała i przez parę minut oklaskiwała gorąco znakomitego artystę. Niemal każda kawiarnia
okupacyjna miała swoje koncerty. Często odbywały się one po prywatnych mieszkaniach,
gdzie organizowano różnego rodzaju spotkania. Dr Klukowski, który jesienią 1941 roku
przyjechał na parę dni ze Szczebrzeszyna do Warszawy, był zaskoczony rozwojem tego podziemnego życia kulturalnego, o jakim oczywiście nie śmiała nawet marzyć prowincja.
„Kapitalnie odpocząłem i odżyłem duchowo – notuje dr Klukowski w swym dzienniku o
tych warszawskich dniach. – Zaimponowała mi Warszawa swoją postawą wobec okupantów,
z których mało co sobie ludzie robią. W każdym razie znacznie mniej aniżeli u nas na prowincji, gdzie terror zgnębił wszystko i wszystkich. Prasy nielegalnej mnóstwo, dosłownie
codziennie są świeże komunikaty, podawane z rąk do rąk, nawet bez nadzwyczajnych ostrożności. Najnowsze wiadomości radiowe notowane są kilka razy dziennie. Wszędzie, nie wyłączając tramwajów, kawiarń, ulicy, sklepów, głośno się mówi o niedługim już panowaniu
Niemców, o ich niechybnej klęsce. Bardzo wielu ludzi nie myśli już tylko o »przetrzymaniu«
wojny i okupacji, jak jeszcze przed kilkoma miesiącami, lecz poważnie przygotowuje się do
pracy, która ich czeka zaraz po wojnie. Profesorowie piszą podręczniki i różne dzieła naukowe, pisarze wykańczają swe utwory beletrystyczne, na które z niecierpliwością oczekują nakładcy i dają nawet zaliczki, oceniając należycie prawdziwy głód książki wśród całego społeczeństwa, pozbawionego w ciągu dwóch lat dopływu świeżej literatury. Robota przygoto-
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wawcza wre w najrozmaitszych dziedzinach. Widziałem np. dużą pracę napisaną na zamówienie przez mego bratanka inżyniera, dotyczącą polityki mieszkaniowej w ostatnich 20 latach, przewidującą zawczasu planowe ujęcie zagadnienia zaraz po wojnie w odpowiednie
ramy.
Odniosłem wrażenie – zwierza się dalej dr Klukowski – że Warszawa, z bardzo małymi
wyjątkami, a wyrzutków w żadnym społeczeństwie nie brak, zachowuje postawę doskonałą i
nawet najwięksi pesymiści nie mają już wątpliwości, jaki będzie ostateczny wynik wojny.
Ludzie spierają się jedynie o to, kiedy to nastąpi”.
Niepoprawna, lekkomyślna i optymistycznie nastrojona Warszawa! Jest wrzesień 1941 roku, armia hitlerowska doszła już do Smoleńska, wdarła się głęboko w ziemię radziecką, zaś
Warszawa w podnieceniu wyczekiwała końca wojny. „W bardzo wielu miejscach widnieją
rozmaite napisy agitacyjne i propagandowe – cytuję raz jeszcze dr Klukowskiego – które
mają duży wpływ na szerokie masy ludności i świadczą o tym, że pomimo straszliwego terroru ogół społeczeństwa, z małymi wyjątkami, zachowuje postawę zdecydowanie odporną i
nieprzejednaną w stosunku do Niemców. Wszędzie, wprost na każdym kroku, widzimy wypisaną przez Niemców literę »V«, jako symbol ich zwycięstwa (»Victoria«). Zjawiły się zaraz
przy tej literze różne dodatki, najczęściej D e u t s c h l a n d v e r l o r e n”.
Jeśli chodzi o te wyjątki, o których nadmienia autor dziennika, to miał on zapewne na myśli szumowiny społeczne, uczęszczające do kin, z czym walczono przy pomocy sloganów w
typie „Tylko świnie siedzą w kinie” lub „Swołocz-dziewczyna z Niemcami zaczyna”. Rysowali te hasła na murach i ścianach kamienic chłopcy z Małego Sabotażu, koledzy szkolni
Krzysztofa Baczyńskiego – Bytnar czy Dawidowski, późniejsi bohaterowie spod Arsenału,
dodając do napisu rysunek przedstawiający duże wieprze siedzące w fotelach. Większość
filmów była niemiecka, dodatki sławiły sukcesy hitlerowców, zaś zyski z kin szły jakoby na
dozbrojenie armii.
Jednocześnie zwalczanie wpływów hitlerowskich przejawiało się w likwidowaniu agentów
niemieckich. Do szeroko znanych należał Igo Sym19, popularny przed wojną aktor rewiowy,
19

„Od mojego bezpośredniego szefa śp. Stanisława Łaniewskiego (zmarł w Buchenwaldzie, jako Roman
Dziewicki), otrzymałem w 1941 roku rozkaz przygotowania sprawy i »zlikwidowania« szpiega niemieckiego –
aktora rewiowego Igo Syma, który po wkroczeniu Niemców do Warszawy zbierał nagrody za owocną pracę
szpiegowską, jeszcze sprzed wojny... W owym czasie, jako szef brygady ZWZ (Związek Walki Zbrojnej, późniejsza Ak – mój przyp. L. M. B.), otrzymałem na pracę przygotowawczą do likwidacji i wykonania wyroku
okres trzymiesięczny. Sprawa wymagała precyzyjnego przygotowania, zwłaszcza że chodziło o człowieka zaprzyjaźnionego, z gubernatorem warszawskim, Fischerem, bywającego u Fischera w domu, mającego duże
wpływy i będącego n a d a l w służbie wywiadu niemieckiego. Zdawałem sobie sprawę, że oficjalne wykonanie
wyroku na tym ulubieńcu władz niemieckich i zasłużonym dla Niemców szpiegu wywołać może poważne represje. Zwróciłem na to stanowczo uwagę moim przełożonym, proponując wykonanie wyroku za pomocą trucizny,
jak w tylu innych wypadkach likwidacji szpiegów, konfidentów czy zdrajców postępowaliśmy, nie wywołując
większej afery, która by musiała spowodować silną reakcję władz niemieckich i represje. Jednakże ponowny
rozkaz opiewał, że w tym wypadku właśnie chodzi o silny wstrząs dla społeczeństwa i danie dowodu, że polskie
władze podziemne działają. »Wyrok ma być wykonany za pomocą krótkiej broni palnej – służbowy Vis, cal. 9 –
celem pewnego wykonania«. Po kilkudniowych dokładnych obserwacjach prywatnego życia Syma, jak ulic,
którymi chodzi, lokali, w których bywa, towarzystwa, w którym przebywa, sklepów, kiosków, w których czyni
zakupy, jego zwyczajów itd., czyli całego aparatu przygotowawczego, wykonanego przez członków mojej brygady, celem uniknięcia choćby cienia możliwości uchybienia stuprocentowej pewności wykonania tego pierwszego oficjalnego wyroku śmierci na szpiegu niemieckim, zaproponowałem ulicę Oboźną, którą Sym idąc do
Teatru Polskiego stale przechodził... Plan mój u »góry« zaakceptowany – data ustalona. Nagle Sym został wezwany do Wiednia na kilka dni. Wszystko na nic! Trzeba na nowo sprawę organizować po jego powrocie do
Warszawy. – Ciekawym szczegółem i przyczynkiem do całości tej sprawy będzie odpowiedź, jaką dał Sym
renegatowi i zdrajcy, aktorowi Bogusławowi Samborskiemu, grającemu główną rolę polskiego wojewody w
niemieckim – szkalującym Polskę – filmie, pod tytułem »Heimkehr«. Mianowicie przerażony otrzymaniem
wyroku śmierci Samborski radził się Syma, co ma robić. Sym odpowiedział: »Ja otrzymałem już trzy wyroki i
żyję, a będzie mi za gorąco, to zwieję na stałe do Wiednia i niech mnie tam... z ich wyrokami«. Sym wraca, ale
już tylko celem likwidacji swoich spraw, otrzymując nominację na kierownika produkcji filmowej w Austrii.
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jak się później okazało, pozostający na usługach wywiadu hitlerowskiego. W nagrodę za
działalność przedwojenną otrzymał od władz okupacyjnych lukratywny zarząd kina „Palladium” na Złotej i naczelną dyrekcję Teatru Polskiego, zamienionego decyzją Niemców na
Theater der Stadt Warschau. W tym okresie większość aktorów cierpiała nędzę, woląc pracować np. jako kelnerzy niż grać w teatrach pozostających pod kontrolą Propagandaamtu. Roman Rozmiłowski – Zawada, i Jan Kowalski – Mały, żołnierze ZWZ, zapukali do drzwi
mieszkania na Mazowieckiej, otworzyła im szwagierka Igo Syma. Było to 7 marca 1941 r. z
samego rana. – Czy możemy prosić pana Igo Syma? – spytali. – W tej chwili – odpowiedziała
kobieta, aktor wyszedł do przybyłych. – Czy pan Igo Sym? – Tak jest!... – No, to masz, łotrze, za Polskę! – Wykonawcy wyroku ze spokojem zeszli na ulicę i wmieszali się w przechodniów. Akcją kierował Roman Niewiarowicz, autor dramatyczny, reżyser i aktor. Wrażenie wśród Niemców było olbrzymie. Również i w Warszawie zastrzelenie agenta odbiło się
szerokim echem. Mimo represji, jakie spadły w odwecie na świat artystyczny stolicy, opinia o
tym fakcie była jednomyślna. Podczas pogrzebu, przy ogromnym udziale gestapowców i cywilnych władz okupacyjnych, niemiecki duchowny zarządził minutę milczenia „dla uczczenia
poległego bohatera”. W mieście pojawiły się listy gończe za Dobiesławem Damięckim i Ireną
Górską, podejrzanymi o współudział w zamachu na Igo Syma.
Kiedy społeczeństwo nastawiło się na nieustanną walkę, również i literatura wbrew znanemu powiedzeniu, że inter arma silent Musae, wzięła w niej udział. Jak rzadko kiedy w swej
historii, reagowała żywo i bezpośrednio na aktualne wydarzenia dziejowe. Wiersze krążyły w
odpisach, wymięte karty przechodziły z rąk do rąk – poezja stawała się czymś bliskim społeczeństwu, i czymś koniecznym. W trzecim roku okupacji można już było mówić bez przesady
o szeroko rozwiniętym tajnym życiu kulturalnym, poczynając od różnorodnych wydawnictw,
a na wieczorkach muzycznych czy literackich kończąc. Ukazały się antologie, jak Werble
wolności czy Słowo prawdziwe, tym bardziej pożądane, że ich wygląd świadczył chlubnie o
podziemnym drukarstwie. Były to starannie wydane książki, na dobrym papierze, o ładnej
czcionce. Ich poziom artystyczny był na ogół wyrównany. Podawały utwory znanych poetów,
rzecz jasna bez podania nazwiska autora. Cechą ich była anonimowość i wspólny, poetycki
język. Natomiast młodzi zaczęli tworzyć własne środowisko, korzystając z więzów, jakimi
stały się tajne wyższe uczelnie. Nauka stanowiła bowiem wyraz samoobrony psychicznej wobec represji okupanta, kompensując w jakiejś mierze trudności życiowe. W 1942 roku działały w Warszawie dwa uniwersytety: Warszawski i Ziem Zachodnich, którzy prowadzili profesorowie szczęśliwie uszli z poznańskich prześladowań. Czynny był wydział medyczny,
zwany powszechnie szkołą Zaorskiego, i czynne byty wyższe studia ekonomiczne pod nazwą
szkoły Lipińskiego. Nie pozostawała w tyle i Politechnika, odbywały się wykłady na Akademii Sztuk Pięknych, czy też w Instytucie Sztuki Teatralnej. Ten rozrost tajnego szkolnictwa
wyższego musiał wpłynąć także i na życie kulturalne młodych, nadając mu swoiste formy i
poszerzając sferę jego działania. I chociaż klasy czy sale wykładowe zastępował często zimny, nie opalany z braku opału pokój w prywatnym mieszkaniu, zaś ćwiczenia czy seminaria
wspierane były lekturą i dyskusjami, to nigdy studia nie były przez studentów traktowane
bardziej serio niż wtedy, gdy odbywały się w tak niezwykłych warunkach. ,,Dzisiaj to bardzo
pięknie brzmi – ironizował swoim zwyczajem w swych wspomnieniach Tadeusz Borowski –
ale w okresie bitwy lotniczej o Anglię, a zarazem o panowanie faszyzmu nad światem wydawało się to aktem nierozsądnym zajmować się zagadnieniami historii literatury polskiej, poTen nowy awans ma mu osłodzić rezygnację z zaszczytów (ale nie z dochodów) w Warszawie. Gwałtownie
przygotowuje się do wyjazdu. Czas nagli... Dowiaduję się wprost od Syma, że ma definitywnie 8 marca wyjechać do Wiednia. To samo mi potwierdzają jego dwie przyjaciółki (nie wiedzące oczywiście wzajemnie o sobie),
które znając mnie jako »dobrego» znajomego Syma, nie kryją przede mną jego wynurzeń wobec nich ...Ustalam,
że Sym będzie w nocy z 6 na 7 marca spał przy ul. Mazowieckiej... Z moim szefem ustalamy termin ostateczny
likwidacji Syma...” (Roman Niewiarowicz, Prawda o Igo Symie, „Tygodnik Powszechny”, nr 55/1946).
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znawać budowę języka i zaznajamiać się z rzeczą tak niepotrzebną w walce jak bibliografia i
jej dzieje”.
Rosło pokolenie zawodowych konspiratorów, wytwarzały je warunki życia, wszelka bowiem działalność młodych musiała mieć z konieczności charakter potajemny. Czy to były
komplety wyższej uczelni, czy nawet szkoły średniej, koncert szopenowski lub spotkanie w
większym gronie, mające artystyczne cele, to wszystko było zabronione pod karą śmierci i
mogło się skończyć w razie przyłapania w najlepszym wypadku wysłaniem do obozu koncentracyjnego. Zdobycie lokalu na wieczorek literacki należało do trudnych przedsięwzięć –
gromada młodych była zawsze podejrzana, chyba że na stole pojawiała się wódka, jedna z
„broni” okupanta. „My młodzi, my młodzi, nam bimber nie zaszkodzi” – głosiła popularna
piosenka okupacyjna. Ale mimo tych licznych trudności wytwarzały się powoli warunki nowego życia i jego s t y l, być może sprzeczny ze zdrową logiką, za to zgodny z wymogami
rzeczywistości. Nauka była sporą częścią naszego życia i nikt jej nie lekceważył. Dawała bowiem prawo do zapomnienia, wchodziła w skład fikcji, nazwanej okupacyjnym życiem.
Ustępowała jednak na plan dalszy, gdy w grę wchodziła walka.
„Seminarium było na parterze, a okno wychodziło na podwórze, z ulicy zaś nie docierał do
sali żaden odgłos poprzez grube ściany starego pałacu. Toteż można było w tej sali, pełnej
starych książek i przesiąkniętej specyficznym zapachem biblioteki, odpocząć, zapomniawszy
o ulicy, żandarmach i szpiclach, a także o domu, który był magazynem rozmaitych przedmiotów, bardzo użytecznych w życiu konspiracyjnym” – stwierdzał w swych wspomnieniach
Tadeusz Borowski.
Na tych kompletach polonistycznych młody twórca stykał się bezpośrednio ze swym czytelnikiem czy słuchaczem, znał więc t w a r z zainteresowanych swoją twórczością czy też
antagonistów. Rodziły się przyjaźnie i antypatie, wspólne przekonania i urazy. Te okoliczności sprzyjały też odszukiwaniu się wzajemnemu młodych poetów i krytyków, powstawało tak
potrzebne do twórczości środowisko, chociaż było małe, ograniczone i zamknięte. Dyskusje
czy nawet przypadkowe rozmowy, sądy wyrażane w gwałtownej formie czy też tylko zdawkowe opinie były dalekie od obojętności. Zaangażowanie się pełnią uczucia oraz intelektu
było czymś nieodzownym, by nie narazić się na śmieszność lub zarzut oportunizmu. Komplety dawały więc nie tylko konieczną wiedzę, uczyły także bronienia swoich racji, a nawet
narzucania jej oponentom. Wyrabiały umysł, ale kształtowały także charakter. Te dyskusje,
podobne do krótkich spięć, cechowała gorąca atmosfera. Starcia były ostre, bezkompromisowe, może nawet częstokroć zbyt surowe w ocenie. Celowali w nich zarówno Borowski, jak
Trzebiński czy Bojarski, studenci pierwszych kompletów polonistycznych. Krótkie rzeczowe
opinie Borowskiego, jak wspomina Wanda Leopold pisząc o tym okresie, trafiały zawsze w
najsłabsze punkty20. Gdy bzdura była już wierutna, Borowski ciął zjadliwą drwiną, smagał
ironią, zaperzał się i bezlitośnie „pogrążał” atakowanego – obojętne czy to był „uświęcony”
autorytet, czy wypowiadał te głupstwa kolega. Nie pozostawał chłodny wobec niczego. Z
każdej książki, z każdej stronicy umiał natychmiast wychwycić już nie tylko nonsens, ale
każdą niezręczność, każde potknięcie się, każdy banał. Surowy był dla drugich, jak i dla sie20

„Swoją bardzo głęboką, bardzo wrażliwą uczuciowość w stosunku do ludzi i do literatury ukrywał starannie pod manierą i pozorami cynizmu i sceptycyzmu, programowo gorsząc polonistyczne dewotki. Nie tylko
zresztą dewotki. Był wówczas również prawie że programowo przekorny, czupurny i zadziorny, bijąc się do
upadłego nawet tam, gdzie brakło mu logicznych argumentów. Żyliśmy wówczas wszyscy w niesłychanym
zamęcie ideologicznym, a nasz komplet przedstawiał wiązankę najrozmaitszych grup politycznych i niezorganizowanych kołtunów. Tadeusz znacznie później doszedł i dopracował się marksistowsko-leninowskiego światopoglądu. Ale już wtedy toczył boje o drogę do prawdy, już wtedy, choć nie potrafił dobrać argumentów, jakimś
nieomylnym instynktem czuł każdy fałsz, każdą niesprawiedliwość, każdy bezsens, przed którymi chciał się
obwarować i bronił swoją kpiną i szyderstwem, z którymi chciał walczyć – już wówczas – piórem i działaniem.
Cieplej nam było wszystkim od tej jego żarliwości w ponure dni wojny”. (Wanda Leopold, Lata okupacji, „L”,
„Nowa Kultura” nr 68/1951).
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bie, natomiast wybitnie powściągliwy w pochwałach. Swoją głęboką, bardzo wrażliwą uczuciowość w stosunku do ludzi, jak i do literatury, ukrywał Borowski, jak zresztą i chłopcy z
jego roczników, pod pozorami sceptycyzmu oraz cynizmu.
Było to pokolenie programowo niesentymentalne, chociaż ich utwory często świadczyły o
czymś wręcz przeciwnym. Wczytajmy się z uwagą w słynny liryk prozą Wacława Bojarskiego, zatytułowany Ranny różą21, by wczuć się w nastrój tych lat i jego artystyczne odbicie.

Ruiny miasta?
Ależ nie. To wystrzyżone fantastycznie i prymitywnie z czerwono-szarej tektury proscenium wędrownej szopki.
Pośrodku pięciu „chłopców malowanych”, malowanych zielenią i rozpaczą. Pod pachą
każdy ma kijek maleńki, wystrugany gładko, którym można by poruszać te figurki wypchane
na pół trocinami i muzyką.
Ach, potrząsajcie, potrząsajcie białymi mandolinami i całujcie melodie proste w sam środek liścia na pół złożonego przy ustach.
Jeszcze chwila, a u warg wam muzyka gałązkami rozmarynu zakwitnie. Jak to ładnie i jak
śpiewnie tak się pytać ciągle i tak ciągle nie wiedzieć.
– Wojenko, wojenko, cóżeś Ty za Pani?
Teraz koła przejeżdżających samochodów melodię smugami pędu po powietrzu rozciągną.
Z białego nieba pada deszcz stukroplisty. Jest on zbyt zwyczajny, abyśmy go mogli zrozumieć.
Deszcz bomb stukroplisty z nieba czarnego.
Ach, nim doleci do ziemi – to niebo czarne sprzed oczu powiekami odgarnij. Deszcz
straszny i rzęsisty uderzy w strunę mandolin kroplami – „pękami białych bzów”.
...........
Jak boli – – –
„Uczucie stawało się wrogiem poezji, przeradzało się w poetyczność, młodzi, pisząc wiersze czy liryki prozą, usiłowali jednocześnie bronić się przed zabrnięciem w pustą uliczkę
sentymentu. Jeżeli liryk chce wyrazić grozę – udowadniał Andrzej Trzebiński22 – to daje nam
21

Pierwodruk w nr 2 (bez daty) „Sztuki i Narodu”, str. 6, pod pseudonimem Marka Zalewskiego, przedrukowany następnie w nr 3/4 „SIN”-u (sierpień–wrzesień 1942), str. 7.
22
„Pokolenie liryczne musi ustąpić w cień. Ustąpić przed pokoleniem, które ma obowiązek stworzenia nowej
EPOKI W SZTUCE POLSKIEJ. Dwa pokolenia. Nie: starzy – i młodzi. Nie: klasycy – romantycy. Nie: skamander – awangarda. Oto: – POKOLENIE LIRYCZNE – DRAMATYCZNE...
Sztuka, której twórcze rewolucje dzieją się w wielkiej głębokiej zgodzie z rewolucjami najgłębszych sił kulturalnych – staje się SZTUKĄ EPOKI...
Jeżeli liryk chce wyrazić grozę, to daje to nam tylko rzut tej grozy na płaszczyznę swej psychiki, a więc –
lęk. Zamiast czystej, wysokogórskiej atmosfery grozy metafizycznej mamy fatalną, chorobliwą atmosferę zdenerwowania i lękliwości.
Jeżeli liryk chce wyrazić bohaterską walkę, w której jakieś gigantyczne siły łamią go w końcu, czytelnik dochodzi co najwyżej do przekonania, że liryk jest bluszczowaty, wątły, bezsilny.
Przy wyrażaniu zwycięstwa i triumfu otrzymuje się w recepcji nie wrażenie siły czy potęgi, lecz jakoś gorzej:
wrażenie buńczuczności; przechwałki, pastwienia się nad słabszym.
Błąd zasadniczy tkwi w tym, że liryka nie ukazuje rzeczy »samych w sobie«, w ich wypukłościach i wklęśnięciach, nie rzutuje w ogóle rzeczy w przestrzeń trójwymiarową. Daje jeden aspekt, jedną stronę medalu. Operuje jednostronnością. Rzutuje nie w przestrzeń trójwymiarową, ale na białą płaszczyznę kartki poetyckiego
tomiku.
Formalnie jest to swoisty i wadliwy typ kompozycji. Liryka posługuje się kompozycją walki, nie zamkniętym zespołem przeciwno-kierunkowych sił, ale kompozycją jednej siły i jednego kierunku. Liryk nie jest nigdy
utworem kompozycyjnie zamkniętym, znajdującym się w równowadze. Jątrzy świadomość czytelnika brakiem
obiektywizmu.
Bo w naturze recepcji leży już jakieś prawo obiektywizowania przedmiotu, pasja widzenia go z wszystkich
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to tylko rzut tej grozy na płaszczyznę swej psychiki, a więc – lęk. Zamiast czystej, wysokogórskiej atmosfery grozy metafizycznej mamy fatalną, chorobliwą atmosferę zdenerwowania
i lękliwości. Jeżeli liryk chce wyrazić bohaterską walkę, w której jakieś gigantyczne siły łamią go w końcu, czytelnik dochodzi co najwyżej do przekonania, że liryk jest bluszczowaty,
wątły, bezsilny. Przy wyrażaniu zwycięstwa i triumfu otrzymuje się w recepcji nie wrażenie
siły czy potęgi, lecz jakoś gorzej, wrażenie buńczuczności, przechwałki, pastwienia się nad
słabszymi. Błąd zasadniczy tkwi w tym, że liryka nie ukazuje rzeczy »samych w sobie«, w
ich wypukłościach i wklęśnięciach, nie rzutuje w ogóle rzeczy w przestrzeń trójwymiarową.
Daje jeden aspekt, jedną stronę medalu. Operuje jednostronnością. Rzutuje nie w przestrzeń
trójwymiarową, ale na białą płaszczyznę kartki poetyckiego tomiku.
Wrzesień 1939 roku zabił lirykę – stwierdził kategorycznie Trzebiński – ponieważ oddalenie się od rzeczywistości czynów, znalezienie w takiej sytuacji dystansu stało się ponad siły.
Najważniejszą była jednak śmierć samej liryki. Umarła ona we wrześniu 1939 r. nie od przypadkowej kuli zresztą, nie od przypadku w ogóle. Umarła dlatego, że skończyła się oto epoka
słów w literaturze, a musi się zacząć w niej epoka czynu”.
Te słowa Trzebińskiego wyrażały tendencję pokolenia, którego pierwsze wiersze powstawały z konieczności w konwencjach zastanych. Trzeba się było dopracowywać własnego
spojrzenia na świat, nie wystarczały przekazane przez historię literatury poglądy i pojęcia,
gdyż świat był już inny. Trzebiński postulował ściślejsze powiązanie sztuki z postawą życiową. Liryka wydawała się niepełnym kształtem sztuki w okresie, którego istotę stanowiła walka. W pierwszych rozmowach, jakie miał z Bojarskim, wyłaniał się powoli konkretny program działania. Kiedyś Bojarski zaczepił Trzebińskiego, któremu zresztą bardzo imponował,
do czego się Andrzej przyznawał. Wychodzili razem z kompletu, był ciepły, słoneczny dzień.
Bojarski wymuskany, elegancki, skrywający nieśmiałość pod pozorami zaczepności, szedł w
rozpiętym palcie, ręce po swojemu odrzucił do tyłu, brązowy Hückel zsuwał się z blond włosów. Obaj poeci wyczuli naraz, że dojdzie do jakiejś rozstrzygającej rozmowy. Bojarski spytał (byli ze sobą jeszcze per pan, dalecy od późniejszej, gwałtownej, choć krótkotrwałej przyjaźni):
– Czy nie uważa pan, że liryka jako rodzaj literacki... jest dziwnie niepełna?
– Tak. Nie wystarcza mi – przyznał Trzebiński. – Chociaż nie piszę właściwie nic innego.
W tym czasie miał już w dorobku parę liryków prozą i parę wierszy, myślał także o piosenkach wojskowych. Prawdopodobnie wstydził się jednak własnej twórczości. Był zbyt instron, odkrywania i tej drugiej, przysłowiowo ciemnej strony medalu. Natrętny niepokój widzenia naprawdę.
Obiektywizowanie tego rzutu na płaszczyznę białej kartki polega na dopełnianiu jednokierunkowej, nie zamkniętej kompozycyjnie siły – siłą drugą, siłą życia poety.
Rodzą się jak grzyby po deszczu problemy wściekłe i drapieżne. Szczerość poety. Autentyczność. Prywatne
życie. Wściekłe manowce biografizmu, któremu nic nie można z punktu widzenia logiki zarzucić: osoba autora
staje się tu – przy recepcji – elementem kompozycji w liryce.
Dramat tymczasem wyklucza dramaturga. Jak w ogóle wszelkie pośrednictwa. Wszelkie soczewki subiektywizmu, płaszczyzny rzutowań...
Jedynie dramat może operować tak bezkarnie nonsensem, absurdem, irracjonalnością, gdyż płaci za to bezcenną, kruszcową monetą bezpośredniości.
Wyjaśniam: dramat nie jako konkretna sztuka teatralna grana na scenie. Chodzi o rodzaj literacki (w tym
najwłaściwszym znaczeniu), o jego prawa, i o scenę jako o przestrzeń idealną, w której rozgrywają się zdarzenia.
Konkretyzacje mogą być wadliwe. Niesceniczne. Nie w tym przecież rzecz...
Poszekspirowski antagonizm słowa i czynu łagodzi się oto.
Słowo i czyn – ? Nie chodziło o nie. Chodziło o aktywność i kontemplację, i o ich wzajemne, ostre idiosynkrazje. Literatura utożsamiona lekkomyślnie ze słowem, a słowo z kontemplacją, doprowadziła do tego, że
owszem mieliśmy artystów rzucających się w objęcia czynu życiowego, ale nie mieliśmy dotychczas mocnej,
prawdziwej i opartej na czynie... sztuki.
I to jest zadanie młodego, znajdującego się dopiero in statu nascendi – pokolenia dramatycznego. (Fragmenty
artykułu Andrzeja Trzebińskiego, zamieszczonego w nr 5 „Sztuki i Narodu”, listopad 1942, pt. Pokolenie liryczne i dramatyczne. Autor występował jako Stanisław Łomień.)
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teligentny i ambitny, by nie dostrzegać jej wątłości. Wymagał od siebie więcej, niż mógł dać,
przynajmniej tak mu się zdawało. Przychodził ten okres życia, w którym świadomość, że się
marnuje, przeradzała się niemal w obsesję. Studiował na tajnych kompletach polonistykę i
slawistykę, ale jednocześnie musiał pracować jako tracz. Chodził w granatowej bluzie i tych,
tak charakterystycznych dla niego, krótkich do pół łydki spodniach. Wstawał bardzo wcześnie, kiedy panował jeszcze chłód nocy, znad ziemi parowała mgła i biły z kominów białe
pnie dymów. Brał ze sobą książki, mnóstwo książek, które czytywał podczas przerw w pracy,
chroniąc się do pustych wagonów, stojących na bocznicy. Z sosny piłowanej okapywał
deszcz. Chmury pędziły nad głowami pracujących z zawrotną prędkością. Na długo zachował
ten obraz w pamięci. Później zanotuje w swoim dzienniku: „Rok zmarnowanego nad sosną
życia”.
– Czy pan także pisze głównie liryki? – dopytywał się w czasie tej pierwszej rozmowy
Bojarski.
– Tak. Głównie liryki... Ale zerwanie z liryką będzie czymś więcej niż naszym indywidualnym buntem czy odejściem... Musi stać się...
Trzebiński nie dopowiedział swej myśli, nie dawała mu ona spokoju. Kiedy tak szli spacerkiem, marzył im się manifest pokolenia. Za ciasno im było w dotychczasowym życiu.
Wchodzili głębiej w konspirację, a ponieważ nie potrafili niczego czynić połowicznie, więc
oddali się jej bez reszty. „Zawsze widzieliśmy siebie i chcieliśmy się oglądać jedynie na tajemniczym tle historii, która dopiero czeka – utajona i wielka” – napisał we wspaniałym
wspomnieniu o przyjacielu Andrzej Trzebiński. Co do tej wielkości można by się spierać.
Bojarski i Trzebiński dotarli bowiem do Konfederacji Narodu, organizacji rzutkiej i sprężystej, która wywodziła się z ONR-owskiej falangi. Odznaczała się zawsze znakomitą operatywnością i dyscypliną, rekrutując swoich członków głównie ze studentów i uczniów starszych klas gimnazjalnych. Hasła bogoojczyźniane i antysemickie mieszały się w przedwojennych wystąpieniach tej grupy z radykalizmem społecznym, bez którego nie było co zresztą
marzyć o zdobyciu młodych. Totalna wojna, jaką narzucił Hitler polskiemu społeczeństwu,
powinna była nauczyć coś niecoś fanatycznych zwolenników kursu „twardej ręki”. Historia
zmusiła ich jednak do walki z totalizmem, historia zawsze wykazuje więcej rozsądku i taktu
od jej twórców. Nie zamierzam krytykować programu politycznego Konfederacji Narodu,
zrobiono to już za mnie, z większym prawdopodobnie skutkiem, aniżeli ja bym to potrafił.
Ten program mógłby bowiem wywołać uczucia politowania, gdyby nie to, że wielu ludzi,
otumanionych czadem tych pojęć, zapłaciło zań życiem. „Jedynie siła zdolna jest powstrzymać działanie innej siły. Życie i bezpieczeństwo nas i naszych rodzin, całość naszego dobytku
(!), prawo nasze do rozwoju i do tworzenia będą zagwarantowane wówczas dopiero, kiedy
potęga Polski będzie większa niż suma potęg obu sąsiadów” (to jest Niemiec i Rosji). Te
stwierdzenia stanowiły odwrotną stronę pięknie wydrukowanej mapy Imperium Słowiańskiego, wydanej w dniu l października 1941 r. Granice tak pojętego związku państw sięgały po
Abchazję i Dagestan na Kaukazie, Nowoczerkask, Kursk, Rżew i Psków na wschodzie, podchodząc aż po Petrograd (sic!). Na południu dochodziły do Gałacza, Budapesztu i Wiednia,
wchłaniając na zachodzie Drezno i Rugię. „W duszach wszystkich Polaków tkwi pragnienie
stworzenia Imperium. Polacy są jednak marzycielami i dlatego obruszają się zawsze, ilekroć
marzenie ich wydobędzie się na wierzch i postawi jako konkretne zadanie do realizacji. Stworzenie Imperium jest możliwe z dwóch powodów – dzięki nastawieniu innych narodów, które
jedynie w wielkim związku dostrzegać muszą szansę ostania się wobec wrogich potęg, oraz
dzięki od wieków gromadzonym, a nie ujawnionym dotąd siłom Narodu Polskiego”.
Nie wspominałbym nawet o tej odwrotnej stronie mapy, stanowiącej przykład megalomanii politycznej, gdyby nie to, że hasła te znalazły odbicie w twórczości młodych poetów, słowo „imperium” padnie w szeregu znanych i naprawdę ładnych piosenek wojskowych z tego
okresu.
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Borowskiego śmieszył ten program, czego dał wyraz w nieco wulgarnej fraszce, skierowanej do Wacława Bojarskiego.

Gdybym mógł, na twoje hasła
tobym, drogi Wacku, na...
(Jak odgadniesz rym, dopiero
idź i buduj swe imperium).
Dobraczyński, który poznał w tym czasie Bojarskiego23, spotkał się z nim w małej willi na
cichej, bocznej uliczce. Siedzieli naprzeciw siebie przy okrągłym stole, Dobraczyński patrzył
uważnie na swego rozmówcę. Wydał mu się straszliwie młody i niezmiernie delikatny. Prawdziwe chuchro. Mówili o sprawie, do której Bojarski przywiązywał niebywałe i dla późniejszego autora Listów Nikodema niezrozumiałe wprost znaczenie, o piosence wojskowej. Dobraczyński wzruszał ramionami. – Walka sama rodzi piosenkę – mówił. – Nie, nie – zaprzeczał
gorąco Bojarski – piosenkę trzeba stworzyć. – Czy pan ma chociaż świadomość, jak ta piosenka będzie wyglądała? W odpowiedzi Bojarski zaśpiewał cichym głosem Natalię. Było w
piosence słowo imperium. Dobraczyński uśmiechnął się lekko, gdy je usłyszał. Ale piosenka
była tak ładna, że mu jej wdzięku nie zepsuł patetyczny wtręt. Zdziwiła go natomiast skala
tonu piosenki. Co za rozpiętość – od imperium aż do tej „w sercu miękkiej” panienki.
Pierwsze zetknięcia i – pierwsze starcia. Potem nastąpiły dalsze, ani Bojarski, ani Trzebiński nie zamierzali rezygnować, nie hamowali swoich uczuć, byli gwałtowni w ich wyrażaniu.
Nie ustawali jednak w poszukiwaniu środowiska, twórczość nie znosi próżni. Starszych, jak
Dobraczyński, zastąpili młodzi, koledzy z kompletów i ich znajomi. – Przyszedłem tu tak, jak
przychodzi się na plażę, dla przyjemności – wymawiał organizatorom jeden z zawiedzionych
–tymczasem nie znalazłem tu... – Ach, tak – odparował mu ostro Bojarski – ma pan zupełną
rację, brak słońca, fiasko jednym słowem...
Ale kontakty nie ustawały, młodzi ciążyli ku sobie, szukali się i badali wzajemnie, szydzili
na potęgę lub traktowali te spotkania bardziej serio. – Nie podoba się panu ta poezja, bo pan
pewnie uwielbia Reja? – słyszałem kiedyś, jak Bojarski, dopadłszy w drzwiach wychodzącego oponenta, usiłował go wykpić. Zaczepiony nie wyszedł, położył dłoń na klamce obronnym
gestem. – Rej też był poetą – dodał cicho. – Dziękuję. Wobec tego nie mamy sobie nic do
powiedzenia – chłodno uciął Bojarski, wycofując się z przedpokoju.
Z tych rozmów, spotkań, kontaktów wyłoniła się potrzeba stworzenia platformy, która by
zjednoczyła literacko młodych. Pomyślano o piśmie. Z pomocą przyszła organizacja polityczna, z którą związani byli Bojarski, jak i Trzebiński. Ona miała środki finansowe, ona też
rozporządzała bazą techniczną. Konfederacja Narodu dając pewną autonomię młodym przejmowała nad pismem patronat. 2 kwietnia 1942 r. ukazał się miesięcznik, odbity na powielaczu, noszący tytuł „Sztuka i Naród”. Miał 22 fioletowo zadrukowane strony, kosztował 3
złote. Na pierwszej, tytułowej stronie widniało hasło ARTYSTA JEST ORGANIZATOREM
WYOBRAŹNI NARODOWEJ, które było skrótem słów Cypriana Norwida, zaś na ostatniej
opublikowano zastrzeżenie: „Wszystkie imiona i nazwiska współpracowników niniejszego
numeru są pseudonimami”. Redaktorem był Bronisław Onufry Kopczyński, dwudziestopięcioletni kompozytor i dziennikarz, występujący pod pseudonimem Stefana Barwińskiego, zaś
współpracownikami – Wacław Bojarski, publikujący swoje utwory jako Jan Marzec i Wojciech Wierzejewski, oraz Andrzej Trzebiński, który występował jako Paweł Późny i Stanisław
Łomień.

23

Patrz Jan Dobraczyński, Oblicze pokolenia, „Dziś i Jutro”, nr 15 z dnia 24 II 1946 r.
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Oto słyszę, jak w popiół
przemieniam

się

i

kruszę.
I coraz mniejszy ciałem,
wierzę we własną du-

szę.

KRZYSZTOF BACZYŃSKI
Rozdział IV

DEBIUT JANA BUGAJA
„Byłem jak lipy szelest, na imię mi było Krzysztof i jeszcze ciało – to tak niewiele” – napisze w 1943 r. Baczyński w pięknym wierszu, skierowanym do rodziców. Nie należy tego wyznania brać dosłownie, choć w tej przenośni kryło się sporo prawdy. Zagrożony od dzieciństwa gruźlicą, z którą bezskutecznie zmagał się jego ojciec, dręczony atakami chronicznej
astmy, chory na serce, Krzysztof Baczyński był chłopcem wątłym. Nie szukał więc przyjaciół
i kolegów, umiał być samotny. W większych środowiskach czuł się źle, wyglądało nawet na
to, jakby się umyślnie od nich odgradzał, przybierając wszelkie cechy pozera. Stąd też nie był
popularny w szkole, zbyt wcześnie uświadomił sobie swoją odrębność czy może nawet wyjątkowość, czego nie mogli zrozumieć ani koledzy, ani nauczyciele. Dla tych ostatnich był
zaledwie przeciętnym uczniem. Toteż nieliczne były momenty jego szkolnej sławy. Kiedyś
ujawnił swój talent poetycki, przekładając z francuskiego jakiś wiersz, który rozentuzjazmowany profesor zaniósł czym prędzej do pokoju nauczycielskiego, by go pokazać kolegom. Ci
jednak pozostali chłodni – jako uczeń Baczyński nie cieszył się dobrą opinią. Chodził do
szkoły świetnej, elitarnej, jednej z najlepszych w Warszawie – do liceum Stefana Batorego,
tak zwanej jedynki. Nie cenił jednakże szkolnych autorytetów, często dochodziło do konfliktów. Uparcie winił za własną niezdolność do matematyki pedagogów, nie darząc swojej
szkoły tym sentymentem, z jakim się wspomina lata „sielskie-anielskie”. Odgradzał się od
niej przysłowiowym murem niechęci i pogardą umacnianą przez podsycanie w sobie uczuć
zapoznanego młodego geniusza. Szkoła nie była też miejscem, gdzie mógł się rozwinąć –
przeszkadzał temu swoisty anarchizm charakteru, buntującego się przeciw ustalonym schematom wychowawczym – pochwałom i naganom, dyscyplinie i podporządkowaniu. Poza
tym, jak otwarcie wspomina jeden z jego kolegów szkolnych i przyjaciół z okresu dzieciństwa, Jerzy Pelc, Krzysztof Baczyński był leniwy, a także – trzeba to powiedzieć wręcz – w
wielu przedmiotach tępy. I może właśnie ów brak jakiegokolwiek uznania, którego potrzebuje
każdy, zwłaszcza wrażliwy chłopiec, oraz atmosfera pozbawiona życzliwości i zrozumienia,
jeszcze bardziej utwierdzały go w bajronicznym odosobnieniu i w leciutkiej arogancji, jakiej
wyzbywał się z trudem aż po kres swego krótkiego życia.
Przylgnęła do niego w szkole opinia chłopca zarozumiałego. Nie był w pożyciu koleżeńskim przyjemny – zawsze pełen jakiegoś nerwowego niepokoju, drażliwy aż do przesady,
niezrównoważony, a nawet często dokuczliwy – łatwo zrażał do siebie ludzi. Być może, że
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dom umacniał go w przeświadczeniu, iż będzie w życiu k i m ś, że kiedyś zajmie jakąś wyjątkową pozycję. Jego talent poetycki zaczął się objawiać wcześnie, cóż to była za radość dla
rodziców! Matka zawsze uważała się za wielbicielkę, i to gorącą, poezji, ojciec... W domu
była półka z książkami, na której stały wydawane niezbyt starannie, prawie jak edycje lichych
romansów, prace krytyczne Stanisława Baczyńskiego. Ojciec, raczej spychany, mało znany,
żyjący właściwie poza środowiskiem artystycznym, przenosił swoje marzenia pisarskie na
syna. Żołnierz, a zarazem buntownik o romantycznej postawie, bezkompromisowy, nie pogodzony z rzeczywistością, o którą walczył, przeszedł drogę podobną co i Cezary Baryka.
Umarł zbyt wcześnie, by go mógł w pełni pojąć młody uczeń szkoły średniej. Przekazywał
mu jednak swoje dążenia pisarskie oraz żołnierskie tradycje. Fotografia ojca w mundurze z
dystynkcjami oficerskimi widniała na półce z książkami Stanisława Baczyńskiego. „Ojcze –
jak tobie – prócz wolności może i dzieło” – napisał Krzysztof w wierszu Rodzicom.
Trzy rzeczy musiały ze swej natury wywrzeć wielki wpływ na późniejszego poetę – praca
pisarska ojca, której świadectwem były książki, jego żołnierska pełna domowej legendy przeszłość oraz jego lewicowe przekonania. Stanisław Baczyński uważany był za krytyka komunizującego24. Tak więc dom nie był pozbawiony swoistego wyrazu i własnych tradycji, narzucał ideały, które Krzysztof z pietyzmem przejął. Wcześnie zaczął pisać, idąc w ten sposób
śladami uwielbianego, prawie nie znanego ojca, nieco później, już w latach okupacji, został
jak i niegdyś on żołnierzem, polityką interesował się natomiast od młodości. Już w drugiej
czy trzeciej klasie gimnazjalnej, a więc jako piętnastoletni uczeń, chętnie się chlubił swymi
lewicowymi przekonaniami. Było w tym trochę szczeniackiej przekory, szkoła należała przecież do wyraźnie prorządowych i „państwowotwórczych” gimnazjów, w dobrym tonie było
sprzeciwianie się jej oficjalnym tendencjom politycznym. Krzysztof akcentował swój światoburczy i w gruncie rzeczy anarchistyczny demokratyzm do tego stopnia, że zaczęto nazywać
go „komunistą”. Przez wzgląd na ojca na pewno nie było mu to nieprzyjemne. Potem nie tylko wstąpił do tajnej organizacji lewicowej „Spartakus”, lecz wszedł nawet do jej kierownictwa. Zwalczał też i tropił wszędzie ślady ONR-u, który dla niego przemieniał się w symbol
zła społecznego.
Na jego postawę wywarł wpływ nie tylko ojciec. Matka, Stefania z Zieleńczyków, była
również kobietą nieprzeciętną. Autorka książek dla dzieci, a także wypisów szkolnych, miała
jednak zupełnie inne poglądy aniżeli jej mąż. Znana była w rodzinie ze swej gorliwości religijnej, tak często właściwej katechumenom. Krzysztof więc wychowywał się w klimacie starć
światopoglądowych, co i na niego musiało w jakiejś mierze wpływać.
Z tych lat pozostała fotografia, jedna z niewielu, jakie znamy, fotografia jak do legitymacji
szkolnej. Młody chłopiec o marzącym spojrzeniu wygląda na niej jednak bardziej na sportowca niż na poetę. Ściągła twarz o ładnie wykrojonych ustach, znamionujących zaciętość, i oczy
bystro patrzące przed siebie świadczyły o skupieniu i napięciu wewnętrznym. Znikł z warg
ów charakterystyczny drwiący uśmieszek, który był tak właściwy Krzysztofowi. Nie oddaje ta
fotografia ani jego nieprzeciętnej, spokojnej urody, ani pewnego wdzięku, którym odznaczał
się Baczyński, wdzięku arystokratyzmu.
Jego wyjście ze szkoły po maturze zbiegło się niemal z wybuchem wojny. Roczniki późniejszych Szarych Szeregów dość beztrosko opuszczały gmach przy ul. Myśliwieckiej, nie
przypuszczając nawet, co je w najbliższej przyszłości czeka. Cztery tygodnie września 1939 r.
stanowiły nie lada wstrząs. Dla Krzysztofa, jak i dla nas wszystkich, wychowywanych w gorącej ideowości i patriotyzmie, nie przegrana militarna, lecz uczucie klęski było czymś najgorszym. Runął świat pojęć wykuwanych w jasnych klasach szkoły Batorego, jedyną rzeczywistością stała się więc poezja. Była ucieczką od życia i ratunkiem w tych ciężkich czasach,
24

W ocenie postaw i sylwetki Stanisława Baczyńskiego za najmiarodajniejsze ze świadectw należy uznać
wypowiedź Edmunda Semila pt. Ojciec i syn zamieszczoną w tomie wspomnień o K.K. Baczyńskim Żołnierz,
poeta, czasu kurz... (s. 13–60).
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kiedy na dobitek tak bardzo pogorszyły się warunki materialne rodziny Baczyńskich.
Krzysztof w tych pierwszych miesiącach wojny dużo czyta i szuka takich przyjaźni, które by
mu pomogły w lepszym zgłębieniu poezji. Miał już poza sobą w dorobku szereg młodzieńczych wierszy, zapisanych w zeszycie o zielonej okładce, na której w paru słowach wyraził
swą wolę: „Wiersze z tego zeszytu nie mają być nigdy drukowane”. Podobne zastrzeżenia
nosi zachowany rękopis nie publikowanego poematu o Spartakusie ze stycznia 1939 r. Sam
poeta doszedł do przekonania, że były to jeszcze próbki, a nie utwory dojrzałe, nadające się
do publikacji. Latem i jesienią 1940 r. ukazują się jego tomiki poetyckie, każdy z nich zawiera siedem wierszy i każdy z nich został odbity w siedmiu egzemplarzach jako Wydawnictwo
Sublokatorów Przyszłości. Z takim dorobkiem można już wejść w kręgi literackie, z tego
okresu wywodzi się przyjaźń z pierwszym, „prawdziwym” literatem. Będzie nim Jerzy Kamil
Weintraub, wysoki gruźlik, który musi się ze względu na swoje pochodzenie ukrywać. Ale
zawsze stać go będzie na spacer z Krzysztofem, w czasie którego przemieniał się w mentora i
z całym zapałem człowieka odciętego od świata rozwijał przed swym współtowarzyszem wizję raju, któremu na imię poezja. Potem przychodziła kolej na wzajemną recytację wierszy.
Baczyński poświęcił Weintraubowi utwór pt. Jesienny spacer poetów, w którym powraca ta
znamienna nuta przeczuwania śmierci, jaką przepełniona jest poezja Krzysztofa.

Szli po dudniącym moście kroków
jak po krawędzi z kruchego szkła,
pod zamyślonym grobem obłoków,
po liściach jak po krwawych łzach.
I mówił pierwszy: oto jest pieśń,
która uderza w firmament powiek,
a drugi mówił: nie, to jest śmierć,
którą przeczułem w zielonym słowie.
Jakże łatwo, nawet w tak zwięzłej frazie poetyckiej, odróżnić dwie indywidualności, które
w lapidarnym, mistrzowskim skrócie zarysował młody poeta. Na ten wiersz Weintraub odpowiedział Elegią nocy zimowej, motywy elegijne powtarzają się często w poezji tego przedwcześnie zmarłego poety. Stanowiły nawet dość wyraźną tonację jego utworów, powstałych
w czasie, w którym trudno było o optymizm. Weintraub zwracał się do młodszego o pięć lat
Krzysztofa z patosem:

Dokąd jeszcze? To noc jak krew krzepnie na szybach
i martwe oczekiwanie wieżami pręży się w niebo.
To fala płaską piersią jeziora podrywa
i opada. Odchodzi niemym kręgiem śpiewu.
Dłoń kostnieje, gdy z trudem sznury dróg zmarzniętych
wiążę, wyczekujący, w zimny węzeł żalu.
Szukam serca w huczących pod ziemią tętentach,
które wzrokiem umarłych, jak lontem, podpalę.
Daleko autorowi Próby powrotu do czystości wierszy Baczyńskiego, do ich niemal bezbłędnego rozwiązania formalnego. Nastrój przygnębienia, tak łatwo wyczuwalny w tych
wierszach, jest zupełnie zrozumiały. Dyktowała go ówczesna sytuacja polityczna i militarna.
Był rok 1941, późna jesień, najczarniejszy okres okupacji, prawie jej dno. Czołgi niemieckie
poszły na Moskwę starym bitewnym szlakiem i wydawało się, że lada dzień pojawi się w
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komunikatach OKW nazwa stolicy ZSRR jako ośrodka walk ulicznych. Führer szykował się
do parady na placu Czerwonym i czekał na wiadomość od swych generałów, kiedy będzie
mógł wkroczyć w mury Kremla. „Nowy Kurier Warszawski” przyniósł nawet zdjęcie frontowe, przedstawiające zarysy Moskwy, dostrzeżonej przy pomocy lunet nożycowych. A tymczasem ulicami polskich miast i miasteczek przeciągały długie kolumny wynędzniałych jeńców radzieckich, rzucających się na kęs chleba czy papieros, ciśnięty z ukrycia litościwą dłonią przechodnia. Za to groziła kara śmierci, śmierć zresztą stawała się czymś powszednim,
niemal patronką GG. Można było sądzić, że świat zamarł w trwodze, tak wielka była potęga
hitlerowców.
Wiersze Krzysztofa Baczyńskiego z tego pierwszego okresu jego twórczości – jeśli nie liczyć juweniliów, opatrzonych zastrzeżeniem co do publikacji – noszą różnorodny charakter,
są wyraźnym poszukiwaniem właściwej dla siebie formy, jak i treści. Nie ma w nich relacjonowania o rzeczywistości aż nadto dosłownego, natrętnego, natomiast poeta umiał doskonale
oddać klimat tamtego czasu, ów ciężar, który każdy z nas na sobie dźwigał.
Wojna totalna miała to do siebie, że nie miała przerw, była wojną nieustającą, wdzierała
się nocą i dniem w nasze życie. Ten nastrój ustawicznego napięcia oddają wiersze Krzysztofa,
pisane w tym okresie, nawet i te, które dalekie są od jakiegokolwiek opisywania rzeczywistości. Znamienny jest tu zestaw utworów, które Kazimierz Wyka spiął wspólnym tytułem Magia w Śpiewie z pożogi wydanym w 1947 roku. Większość z tych wierszy przypada na rok
1940 i 1941. Każdy z nich nosi na swój sposób piętno tamtego czasu, choćby jak pierwszy
Madrygał, bogaty w swej wizyjności plastycznej, jeszcze niezupełnie a wyklarowanej intelektualnie, przynoszący obraz równie sugestywny co tajemniczy, wyprowadzony z sielanki,
którego ostatnie zdania aluzyjnie mówią o tęsknotach poety: „Czekam w spalonym raju na
ciebie, fauno, i straconą Ewę”. Niemal każdy wiersz z tego okresu, czy to będzie Legenda
(1941 r.), przynosząca elementy baśni, czy dedykowane Basi (Drapczyńskiej), późniejszej
żonie, Wyroki o norwidowej nucie, czy nawet piękny liryk Z psem – podporządkowane zostały temu, co Kazimierz Wyka w Liście do Jana Bugaja nazwał p r a w e m t y c h – dopowiedzmy teraz wyraźnie – okupacyjnych przeżyć. Czegoś „co jest pokorą i ściszeniem wobec
naszych bólów i spraw, albowiem taka jak nasza i niezmienna jest norma bytu historycznego i
bytu ludzkiego”. Stwierdzenia te pozostawały w związku z uwagą Wyki na temat obaw przed
natręctwem pewnych łatwizn w poezji okupacyjnej, zbyt często w sposób wylewny i wulgarny ujawniającej swoje uczucia patriotyczne. Baczyński w tym okresie unikał wyraźnych tematycznie przejawów okazywania poglądów, daleki też był od doraźnej publicystyki poetyckiej, jaką były zapełnione pisma podziemne. Przeciwnie – umiał ukryć te uczucia w sposób
artystycznie doskonały, nadawał im bowiem cechy ogólnoludzkie, nie wyżywał się w pobudce żołnierskiej. Osąd tego złowrogiego czasu widoczny jest w każdym wierszu Krzysztofa, a
jeśli nawet nie został wyrażony bezpośrednio, to ich tonacja, zespół metafor i aluzyjność znaczeniowa potwierdzają to w zupełności. Baczyńskiemu, jak zresztą i całej młodej poezji warszawskiej tamtych lat, jest właściwe nie przeciąganie struny, lecz delikatność i dyskrecja, jakby pewien wstyd męski w wyrażaniu tych powszechnych uczuć.
A jednocześnie pojawiają się wiersze Krzysztofa, pełne uniesienia, frazy miłosne, w których dźwięczy imię Basi jak najczulsza nuta. Jej poświęcona jest świetna Kołysanka, wielki
talent poety znajduje właściwy sobie wyraz w tych strofach pełnych bogactwa poetyckiego, a
zarazem niezwykle prostych.

Nie bój się nocy. To ja nią wiodę
ten strumień żywy przeobrażenia.
Duchy świecące, zwierząt pochody,
które zaklinam kształtów imieniem.
Ułóż wezbrane oczy w kołysce,
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ciało na skrzydłach jasnych demonów,
wtedy przepłyniesz we mnie jak listek
opadły w ciepły tygrysi pomruk.
Poezja Baczyńskiego staje się bardziej ludzka i czysta, opada z niej magia słowa, na plan
pierwszy wybija się temat, podporządkowując sobie bez reszty obraz. Coraz już mniej igraszek werbalnych mieszczą w sobie te utwory, coraz więcej dojrzałości, której na imię doskonałość. „Katastrofizmu nie widzę ani śladu, to piętno wybite na uczuciach lat przed burzą w te
wiersze już nie sięga, chociaż są pośród burzy – napisze Kazimierz Wyka w Liście do Jana
Bugaja z okazji ukazania się jego Wierszy wybranych. – Z katastrofizmu wyłoniło się męskie
zrozumienie historii, jej przebiegów i praw. Z pesymizmu pozostał jedynie nurt czystości i
religijności. Pan już jest po stronie nadziei”.
Chociaż ocena ta dotyczyła drobnej części utworów Baczyńskiego, jej trafność musimy
odnieść do całej twórczości Krzysztofa. Poeta ma dopiero dwadzieścia lat, a więc wiek, w
którym młodzi – jeśli nie liczyć wyjątkowego przykładu Artura Rimbauda – ledwie umieją
powiązać słowo ze słowem, wyciosując je z trudem i uporem, i dla których sprawy formalne i
właściwie drugorzędne, jak rytm czy rym, stają się czymś najważniejszym. Baczyński przeszedł okres terminowania w samotności. Mimo iż pisał dużo, był artystą jeśli nie świadomym
swojej siły, to z głęboką intuicją wyczuwającym, co jest najistotniejsze w jego poezji, i
umiejącym się skupić na tym, co najważniejsze. Podkreślam wielki instynkt twórczy poety.
Każdy, kto znał Baczyńskiego, bywał zaskoczony jego nieporadnością intelektualną w obronie swych utworów, brakiem zmysłu krytycznego i wręcz śmiesznością osądów. Nie zdawał
sobie, być może, sprawy z przeznaczeń własnej poezji, chociaż miał poczucie własnej wartości. Jego indywidualność poetycka wykrystalizowała się szybko, zdumiewająco szybko, piękno
jego języka oraz szerokość widzenia świata w ujmowaniu zagadnień pozornie banalnych i powszednich wysunęły go na czoło rówieśników. Można też więc zrozumieć uniesienie Jerzego
Zagórskiego, który witał Baczyńskiego jako „największą indywidualność poetycką w Polsce od
czasu Juliusza Słowackiego”. Jeśli komuś to uniesienie może się wydać przesadne, to stwierdzenie wspólnoty poetyckiej z autorem Kordiana wydaje się celne. Poezja Słowackiego była niewątpliwie jednym ze źródeł, z których czerpał swe poetyckie natchnienie Krzysztof Baczyński. „Nawet polotnym szelestem swego zdania, nawet ognistym nurtem swej mowy miał coś wspólnego,
choć nieuchwytnego z tamtym” – stwierdzał z patosem autor Przyjścia wroga.
Zetknięcie się Krzysztofa z literatami starszego pokolenia przyniosło mu wreszcie satysfakcję. Doczekał się pierwszego uznania. Poeci, z którymi nawiązał kontakt – Iwaszkiewicz,
Zagórski, Stachowski, czy też prozaicy jak Andrzejewski – docenili od razu jego niepowszedni talent. Wystarano mu się nawet o miesięczną, stałą zapomogę u władz podziemia, był
pierwszym z młodych, którego tego rodzaju wyróżnienie spotkało. Przydała mu się ta pomoc
bardzo, ledwie wegetowali z matką, oboje nieporadni życiowo i nieobrotni. Fakt uznania
wzmógł wybitnie samopoczucie młodego poety i wpłynął na rozwój jego talentu. Życzliwość
w kręgach literackich jest czymś niesłychanie rzadkim, uznanie zaś – szczere, niekonwencjonalne uznanie wręcz czymś wyjątkowym. Specyficzne warunki okupacji, kiedy życie literackie sprowadzało się właściwie do wizyt towarzyskich (poranki i wieczory autorskie nastąpią
nieco później), troska o młodzież w ogóle, a także ciekawość, jaką ona jest – pomogły Baczyńskiemu w zrobieniu i podtrzymaniu znajomości. Był pierwszym z wojennego pokolenia
piszących, wchodził w środowisko literackie przyjmowany serdecznie, a nawet z entuzjazmem przez starszych, co bynajmniej nie powściągnęło, niestety, jego zarozumiałości. Przekroczył już próg, przed którym stała większość młodych – l i c z y ł s i ę. Mówiąc o pisarzach
starszej generacji, zniżał głos i operował imionami – Jarosław, Jerzy, Czesław, czegośmy,
jego rówieśnicy, słuchali ze źle tajoną zawiścią. Zarówno popisywanie się tym, jak nieuzasadniona zawiść były jeszcze szczeniactwem, niełatwo przekroczyć p r a w d z i w y próg
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życia, jakim jest dojrzałość. Wiersze Krzysztofa zaczęły ukazywać się w antologiach i poeta
otrzymał za nie pierwsze, skromne honoraria. Były to grosze w stosunku do życiowych potrzeb, potwierdzały jednak jego wyjątkową pozycję. A to znaczyło wiele.

On w wielości stoi pośród rzeczy,
które rosną w potwornej przemianie,
pośród roślin przezroczystych mieczy,
pośród zwierząt, ludzi, a poznanie
będzie obce mu, by trudniej było
wielość formy połączyć w miłość.
W tym wierszu pt. Bohater Baczyński wypowiadał siebie i swój stosunek do okupacyjnej
rzeczywistości, oczywiście, w sposób niesłychanie aluzyjny i dyskretny. Powściągliwość w
wyrażaniu nawet najgwałtowniejszych uczuć stanie się cechą tego wojennego pokolenia. Lęk
przed patosem, który w obliczu tak nieludzkich wydarzeń, jakich byliśmy uczestnikami i
świadkami, zamieniał się w pusty werbalizm, ów lęk, który wymagał od literatury intelektualnych rozwiązań, bo w płaszczyźnie czysto uczuciowych znaczeń prowadził do patriotycznego
banału, zmuszał młodych artystów do wysiłku. Liryka okupacyjna młodych nie poddawała się
naporowi bezpośredniemu rzeczywistości, jeśli wyrażała ją, to poprzez dalekie obrazy i skojarzenia, których tylko głęboki sens mówił o okrucieństwie wojny. Wydarzenia, bolesne, przewyższające wyobrażenia człowieka o nich, namawiały do krzyku, głośnego krzyku na ten
temat grozy, męczeństwa i konieczności wytrwania. Aktualność, która pomagała poezji w
podsuwaniu problemów, niejednokrotnie zabijała ją, niektórych wierszy z tamtych lat nie sposób już dzisiaj czytać inaczej jak z komentarzem w ręku. To prawda, że nigdy nie było poezji
bardziej zaangażowanej w codzienne sprawy wojny jak w okupowanej Warszawie. Baczyński
nie ugiął się przed presją aktualności, nie nasycił łatwymi wojennymi rekwizytami swych
utworów, nie poddał się konieczności tematu, on poezję swojego czasu pojmował, na szczęście, głębiej – była ona obrazem, nie zaś bezpośrednią relacją, była przeżyciem, nie zaś wiernym oddaniem rzeczywistości. Reprezentowała nurt z pozoru tradycjonalnych pojęć, przybierała maskę historii. Ale jej humanizm przejawiał się przede wszystkim w uświadomieniu sobie,
po jakiej stronie jest miejsce człowieka. Wyka określił to już – „po stronie nadziei”. Należało
jeszcze temu przekonaniu nadać kształt poetycki, w jednym z wierszy 1942 r. pt. Wizerunek
oddał Baczyński doskonale to rozdarcie człowiecze, jakież bezwzględne w swej szczerości:

Stoisz u okna. Za oknem
armaty dudniąc jadą
i w śmierci otwartym okiem
mierzysz, jak będą głębokie
otchłanie w dół.
............
Wiesz, ze cię tak postawiono,
aby już szły bez końca
przez ciebie czarne pochody
spalonych jak węgiel ciał.
I wiesz, i po głosie umiesz
twarze spalone zrozumieć,
choć ani ust, ani oczu,
ni ciała spocznienia nocą,
ani rozprysły dom
............
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I wtedy zieleń poczyna
w małych pręcikach traw;
widzisz, jak mrówcze ziarna
sypią grobowiec czy dom.
O! wtedy jesteś znów człowiek
po śmierć zaprzedany snom,
po śmierć pod kopułą powiek
wznoszący na gruzach dom.
Wejście w kręgi literackie odbywało się poprzez kontakty osobiste, jak i poprzez wspólną
pracę nad wydawnictwami podziemnymi. Było to niewątpliwe wyróżnienie, ale zarazem coś
tak bardzo naturalnego, że ściągano do współpracy młodych. Decydował bowiem cel, rezygnowano z osobistych animozji, choć i te odgrywały pewną rolę w układaniu wydawnictw
podziemnych, dominowała jednak wspólna sprawa walki z wrogiem.
„Po raz pierwszy widziałem Krzysztofa na pewnym zebraniu poetów w dość ścisłym gronie. Zebranie miało charakter na poły organizacyjny, z kilku takich zebrań wypłynęły potem
dwoma nurtami dwie antologie Polski Podziemnej, Pieśń niepodległa i Słowo prawdziwe,
dwie książki wydane dbale, a w wielotysięcznych nakładach rozprowadzone po kraju. Książki
te wraz z bibułą roznosili w walizkach kurierzy, a uszlachetniały niewątpliwie przeciętną tego, co się w podziemiu drukowało. W obu antologiach znajdziecie wiersze Krzysztofa” –
przypomni Jerzy Zagórski te lata w jednym z nielicznych artykułów, jakie się po wyzwoleniu
o Baczyńskim ukazały.
Pieśń niepodległa, pierwsza z tych antologii, była bardziej wydarzeniem politycznym aniżeli literackim, stanowiąc widomy znak kulturalnego ruchu oporu. Miała też najstaranniejszy
dobór jakości (Staff, Broniewski, Tuwim, Baliński, Baczyński, Światopełk Karpiński,
Świrszczyńska, Miłosz i inni), cechowała ją wstrzemięźliwość, niechętna zbyt wysokiemu
pułapowi narodowych uniesień. Była jednak jednym motywem podjętym przez różne skrzypce, nieporadnie, często z gadulstwem, z niepotrzebną gładkością elokwencji, aż wreszcie jakieś skrzypce znajdywały ton właściwy albo niemal właściwy. Zdumiewająca była bezinteresowność tej poezji, wyzbytej indywidualnego piętna, nastawionej głównie „na pokrzepienie
serc”. Zacierały się indywidualności, i to, co zdawało się nosić wtedy rysy indywidualne, dzisiaj należy uznać jako styl epoki. Pewne tradycjonalne motywy, zarzucone przez poezję dwudziestolecia lub dźwięczące nikłą struną, w okresie okupacji przybrały rozmiary powszechne.
Motyw chrześcijańskiej wiary w ziemskim piekle powtarzał się od Staffa po najmłodszych,
wydając wiele modlitw, litanii, a zwłaszcza kolęd, w których dawne obrazy zastąpione zostały
rekwizytami wojennymi – na czoło Dzieciątka w stajence spadała kropla krwi i zmieniała się
w gwiazdę. Baczyński i Gajcy, niewątpliwie najwybitniejsi przedstawiciele młodych, wiele ze
swych wierszy przybrali właśnie w formę kolędy czy modlitwy. Ten Baczyński, który w
szkole uważał się niemal za marksistę! Co innego Tadeusz Gajcy, od wczesnego dzieciństwa
poddany urokowi obrzędów kościelnych, sam nie tylko głęboko i szczerze wierzący, ale i
praktykujący do pewnego czasu, rozwijał w swojej twórczości motywy sobie bliskie. Religijność wypływała z konieczności i potrzeby wiary, z niewiary w człowieka w czasach, które go
łamały. Wiara w wartości pozaziemskie obok nadziei i przekonania, że istnieje jakaś sprawiedliwość absolutna, pozwoliły niejednemu z nas przetrwać w ogóle. Hitlerowcy starali się każdym swoim posunięciem podważyć przede wszystkim wiarę w człowieka, by ugiąwszy go
duchowo, pognać już do krematorium jako ludzki strzęp. Dlatego też literatura spełniała tak
doniosłą rolę w tym okresie i dlatego też – na zupełnie zresztą innej płaszczyźnie – odgrywała
taką rolę religia. Przesadnie akcentowane elementy wiary w poezji przywodziły często na
myśl, że jest to po prostu pretekst artystyczny, zespół środków, bardziej kreacja poetycka niż
światopoglądowa. Literatura podejmowała problematykę ponad jej siły intelektualne, stąd
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wywodziło się odwoływanie do pojęć znanych i utartych, przy czym wpływ pewnych tradycjonalnych motywów, związanych z wyobrażeniami zagrożonego w swym istnieniu społeczeństwa, odczuć można w sposób widoczny. Bez zrozumienia tych spraw nie ma co sięgać
po poezję tamtych czasów, nie pojmie się jej nurtów ani tendencji bez uwzględnienia nienormalnych okoliczności społeczeństwa odciętego od świata, poddanego niemal co dzień torturom moralnym, które groziły stępieniem wszelkiej wrażliwości i zatratą sumienia. Trzeba
więc przyjąć, że pewne gesty i odruchy, naiwne w swym proteście, naiwne w swym wyrazie,
staną się zrozumiałe jako akt odwagi.
Odwagą było zredagowanie i wydrukowanie antologii, a także jej kolportowanie w społeczeństwie, za co groziła kara śmierci. Rzadko kto jednak uchylał się od tego obowiązku, raczej powinności narodowej, i sądzę, że wielu nabywców i czytelników wcale nie było miłośnikami poezji. Im wystarczał ten odruch protestu, sam fakt, że poezja jak i cały naród włączała się do walki. To było najważniejsze.
Wierszy Krzysztofa Baczyńskiego w tych dwóch antologiach było cztery – O miasto, miasto, Jeruzalem żalu i Psalm o łasce ukazały się na kartach Pieśni niepodległej, natomiast Ojczyznę oraz bardzo miłoszowską Rzekę opublikował Jan Dobraczyński i Jerzy Zagórski w
antologii Słowo prawdziwe. Te pierwsze publikacje Baczyńskiego, publiczny debiut nie spotkał się z przychylną reakcją młodych. Omawiając na ogół dość pozytywnie Pieśń niepodległą
zaatakował Jan Marzec na łamach „Sztuki i Narodu” (nr 3/4, sierpień–wrzesień 1943 r., str.
32) właśnie utwory Baczyńskiego, pisząc co następuje: „Jedynie autor Psalmu o łasce i liryku
O miasto, miasto, Jeruzalem żalu cierpi jeszcze na dawne nałogi awangardy, gmatwa się i
pisze zdaniami bardzo długimi, ale to tylko sporadyczny wypadek”. Bojarski, który był
sprawcą tego ataku, zdawał sobie na pewno sprawę, kim jest autor tych wierszy. Chciał mu
jednak dopiec, pokazać, że publikowanie utworów musi się spotkać z krytyką. Czyżby to był
odwet za przychylne przyjęcie Krzysztofa przez starszą generację piszących?
Ten atak Baczyński zapamiętał i odczuł boleśnie. Już wtedy krystalizowały się fronty
wśród młodych, już zaczęły odgrywać rolę animozje i uprzedzenia. Wymawiając Baczyńskiemu rzekomą „awangardowość”, Bojarski wyraźnie szukał zaczepki. Później w nr 5 „Sztuki i Narodu” Andrzej Obornicki (Stanisław Marczak) zaatakuje autora świeżo wydanego tomu
Wierszy wybranych za paseizm. Prawe skrzydło młodej literatury w sposób brutalny odgradzało się od Krzysztofa Baczyńskiego. I do końca zostaną niepogodzeni młodzi poeci ze
„Sztuki i Narodu” oraz ich rówieśnik, autor tylu wspaniałych utworów.
Rok 1942 był w życiu Krzysztofa rokiem przełomowym. Zarówno dla człowieka, jak i dla
poety. Osiągnąwszy prawną pełnoletność, ożenił się z Barbarą Drapczyńską, córką dość znanego w Warszawie właściciela drukarni, czarującą dziewczyną o żywej inteligencji, ładną i
pełną osobistego wdzięku. Ślub brał Baczyński 3 czerwca w kościele Św. Trójcy na Solcu,
świadkowie tego wydarzenia wspominają, że nigdy Krzysztof nie był równie poważny i skupiony, co w ów dzień. Do niej właśnie kierował Baczyński swoje erotyki, jej zostało wiele
wierszy poświęconych, imię Basi wschodziło dobrą gwiazdą nad tą poezją. Krzysztof nadal
pisze wiele, a jednocześnie decyduje się na wydanie latem 1942 r. tomu wierszy na powielaczu, zawierającego wybór z tak już obfitej twórczości. Nie był ten wybór w pełni szczęśliwy,
Baczyński nie miał zmysłu krytycznego, kierował się raczej uczuciowym stosunkiem do swej
poezji aniżeli rozsądkiem. Usiłował dać próbkę swych wierszy, dopiero na tle całości jego
twórczości ten wybór okazuje się uzasadnionym, sam w sobie miał pewne luki i sprawiał
wrażenie czegoś przypadkowego. Okładka, którą zaprojektował i wytłoczył sam Krzysztof,
nawiązywała do czasu wojny, jednak większość utworów nie miała nic z tym okresem wspólnego, jeśli analizować je powierzchownie, nie uwzględniając specyficznego klimatu ich powstawania. Jak już podkreślałem, nastrój wojny, o ileż dzisiaj łatwiejszy do rozeznania, górował nad tym zestawem dziewiętnastu krótkich utworów. Po Wierszach Jana Syrucia była to
druga okupacyjna publikacja indywidualna, stanowiąca w pełni usprawiedliwiony artystycz-
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nym poziomem debiut. Strzępy Wierszy Syrucia weszły później do tomu Ocalenie jako fragmenty noszące tytuł W malignie. Tom Wierszy wybranych Jana Bugaja ukazał się w 96 egzemplarzach i rozszedł się szybko, po paru miesiącach autorowi został zaledwie jeden egzemplarz. Pożyczył mi go zresztą z pewną niechęcią, może z obawą, czy mu zwrócę, był to jednak pewien wyraz zaufania. Przyszedłem do niego po raz pierwszy, nie znany bliżej, przyniosłem mu wprawdzie parę własnych utworów, ale czy mogło to stanowić gwarancję rzetelności? Pożyczył mi ten tomik, bym mógł go sobie na maszynie odpisać, żałował pod koniec
spotkania, że mi go nie może ofiarować z dedykacją. Była to nasza chyba jedyna w pełni
szczera i przyjazna rozmowa, nie zdołała jednak przełamać wrodzonego chłodu Krzysztofa.
Dziś doceniam dopiero jego takt, bądź co bądź byłem związany z „wrogim” mu ugrupowaniem poetyckim, którego nie miał powodu obdarzać specjalną sympatią. Antagonizmy w podziemiu były równie żywe wśród młodych, jak i w normalnym życiu artystycznym. Właśnie
pismo młodych – „Sztuka i Naród” – zajęło w stosunku do jego debiutu stanowisko raczej
nieprzyjazne. Jedna z recenzji była niepotrzebną napaścią, napisaną w dodatku przez człowieka, który w rok później sprzymierzył się we froncie poetyckim z Baczyńskim25. Druga stanowiła polonistyczny rozbiór, który wyszedł spod pióra Tadeusza Gajcego, występującego pod
pseudonimem Karola Topornickiego26. Sam fakt szybkiego zareagowania na ten pierwszy
25

chodzi tu o wypowiedź pt. O ślepym woźnicy, opublikowaną w „Sztuce i Narodzie”, nr 5 (listopad 1942),
str. 15–16.
„A jakże to o poecie pisać? Jak o wplątanym w barwy burzy małżonku ptaka?
Liryczną dłonią kuje migotliwe marmury w głazie powietrza, wzniosły i spokojny, na górze zbudowanej z
własnych zamyśleń.
– Czy widzisz historię?
– Nie, tylko przez zielone liście widzę przeciągającą wełnę obłoków. Czas warczy, ale w mijaniu płynących
szyb jest szklisty i nierealny.
Żołnierzy nie ma; są tylko wojownicy, rycerze i jeden kanonier. A dokoła dymi wszystko: i trop, i Arkebuzy.
Jak w Wilnie.
Nietutejszy woźnico, batem dekadenckich nastrojów poganiasz konia. I coraz dalej od nas wóz się toczy,
płaszczyzny gwiazd tasujesz w nierzeczywistych dłoniach.
Aharbalu, odejdź.

Andrzej Obornicki (Stanisław Marczak).
„Cechą stylu Bugaja jest posługiwanie się normalną składnią, niemal konserwatywną (skamandrycką), której zawdzięcza autor szereg męczących dłużyzn idąc za zdobyczami awangardy, uzyskuje nie wzmocnioną
skrótem ekspresję, lecz rodzaj myślowego rebusu. Zdarzają się jeszcze powtórzenia (łodyga, głos, dzban, dym)
powielające te same asocjacje w innych zestawieniach. Znalazły się charakterystyczne reminiscencje z Czechowicza.
26

B u g a j:
»Przysiadają na mnie modlitwy
przelotne, ach, przelotne
ELEMENTARNE BITWY...«
(Pragnienia)
C z e c h o w i c z:
»błyskawice chwytają za nóż
nam i BITWOM ELEMENTARNYM
na dwoje wróżący janus«
(Z nuty człowieczej, w. rymy pobożne)
B u g a j:
»Ale zamarły w tobie upływ
krwi i związane ręce w supły...«
(Krzyż)
C z e c h o w i c z:
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wojenny debiut świadczył o rzeczywistym zainteresowaniu w środowisku młodych poezją
Jana Bugaja. Topornicki, omawiając Wiersze wybrane (Wydawnictwo Biblioteki Rękopisów,
Lwów 1939 r., str. 20), nadał znamienny tytuł swojej wypowiedzi Poezja o nucie dostojnej,
podchwytując jedną z kapitalnych cech tej twórczości. „Ogólny poziom wierszy bardzo nierówny. Różnice są uderzające. Wierszy dobrych – 4, 5, reszta na poziomie lub słaba. Jest jednak nawet w tych słabszych utworach cecha wiążąca je z osiągnięciami szczęśliwszymi. To
cecha pewnej dostojności wewnętrznej...”
Gajcy, przeprowadziwszy analizę formalną, nie stroniący od tego, by wykazać przykładowo pewne zapożyczenia od Czechowicza, wyróżniający pierwszy cykl zbioru pt. Legenda za
atmosferę baśniowości, stwierdzał w zakończeniu, że Wiersze wybrane mimo wielu niedocią-

»przez godzin upływ
wiązać nas w supły...«
(„N. Cz.”, w. modlitwa żałobna)
Na uwagę zasługuje pierwszy cykl zbiorku pt. Legenda. Wiersze wchodzące w skład jego są z całości najciekawsze. Powaga, dążenie do wywołania atmosfery baśniowej, dośrodkowość konstrukcyjna – daje w sumie
utwory skończone, pełne. Wadą jest brak stroficzności, ale to raczej kwestia techniczna, gdyż logiczny podział
na strofy może być zastosowany. Uważam, że cykl ten mówi o Bugaju najwięcej. Nie mankamenty bowiem
służyć winny wszelkim przepowiedniom, ale zdobycze. Otóż w Legendzie osiągnął Bugaj to, co w poezji jest
bodaj najważniejsze: mówi obrazem. Jest to obraz plastyczny, konturowy zarazem, oparty o rytm wiersza płynny, choć krótki:
»Kto ten krajobraz zbudował
na wiotkim cieniu zamyśleń,
nad trąbką wiatru wydymał
policzki wezbrane jak wiśnie?«
(Legenda)
Albo:
»Rzeka pachnie jak ryba.
Ryba jest liściem deszczu
oderwanym od białej gałęzi szelestu«
(Ballada o rzece)
Nastrój baśniowy, balladowy umie Bugaj »wytrzymać«. Zwłaszcza wiersz pt. Z psem cechuje silne sprzęgło
wewnętrzne i zestrojenie metaforyki.
Zarzut, że duch tego cyklu jest leśmianowski – odpieram. Utarło się już każdą poezję wykraczającą poza realność katalogować pod adresem autora Łąki. Świat Leśmiana jest potoczny, przez potoczność trudny. Legenda
jest bardziej wyrafinowana w pierwiastku nierzeczywistym, mimo to – łatwiejsza.
O g ó l n i e: Wiersze wybrane mimo wielu niedociągnięć noszą w sobie piętno indywidualności dojrzewającej. Znać świadome jeszcze podciąganie »na głębię«, dowód, że autor pragnie stonować, wyrównać swą twórczość. Jest to niebezpieczne, jeśli wynika z zamierzenia tylko formalnego. Stąd prymitywizm uczuciowy ł formalny (I takim ci ja mocarz).
Że jednak Bugaj ma w sobie ziarno, które twórczość późniejszą, tę d o j r z a ł ą skomplikuje, a tym samym
wzbogaci, świadczy choćby zwrotka:
»I coraz mniejszy jestem – jak gwoździk,
ostatni gwoździk – mówią – do własnej trumny.
Trzeba aż tyle nocy płakać z głupoty
i teraz dopiero – mówią – rozumny?«
Kierunek, w jakim pójdzie poezja autora Wierszy wybranych, jest zdecydowany. Jest to poezja o nucie dostojnej. Trzeba wyrazić tu jednocześnie nadzieję i obawę. Nadzieję, że pogłębiony stosunek poety do rzeczywistości da poezję tego samego wymiaru, ale wyrosłą z podglebia uczuciowego i podniesioną o pewną skalę artystyczną – obawę, aby nie stała się to poezja jednego instrumentu, co może zubożyć źródło lub – wprowadzić
manierę”. („SIN”, nr 5, str. 14–15).
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gnięć noszą w sobie piętno indywidualności d o j r z e w a j ą c e j. Poznać to już choćby po tym,
że Baczyński usiłował podciągnąć swoje utwory „na głębię”, wyrównać ich poziom. Widział też
w utworach debiutanta „ziarno, które twórczość późniejszą, tę d o j r z a ł ą, skomplikuje, a tym
samym wzbogaci”. Jako przykład cytował recenzent strofę z wiersza pt. Starość:

I coraz mniejszy jestem – jak gwoździk,
ostatni gwoździk – mówią – do własnej trumny.
Trzeba aż tyle nocy płakać z głupoty
i teraz dopiero – mówią – rozumny?
Skomplikowanie, o które dopominał się Gajcy, było jedną z tendencji artystycznych generacji wojennej, dążeniem, które w zakresie formalnym prowadziło niejednokrotnie na manowce baroku, a które było świadomym przeciwstawieniem się generacjom poprzednim,
szczególniej skamandrytom, bardzo niepopularnym wśród młodych. Potoczność ich wiersza,
próby związania go z codziennością, wirtuozeria słowna wydawały się grzechami głównymi,
równie wielkimi co oschłość i płaskość Awangardy. Patronami tej młodej poezji byli Czechowicz i Sebyła, autor niezapomnianych wierszy o metafizycznej nucie. Także i Miłosz należał do tych poetów, którzy mieli wpływ na kształtowanie się twórczości młodych. To była
tradycja b r e v i m a n u, jeśli ją można tak określić, wywodząca się z podpatrywania środków techniki artystycznej i zespołu znaczeń raczej aniżeli z sięgania po ładunek wewnętrzny.
Natomiast bez wątpienia patronował tej wojennej generacji Słowacki, z całą swą namiętną
żarliwością oddania się życiu, troską o piękno słowa i bogactwem języka. Młodzi, jak trafnie
podkreślił to Kazimierz Wyka w Liście do Jana Bugaja, odrywali się stanowczo od sporów i
tradycji dwudziestolecia, choć trzeba dodać, że antologia poezji współczesnej opracowana
przez Ludwika Frydego i Antoniego Andrzejewskiego, stała się b i b l i ą wojennej generacji.
Tam Ludwik Fryde ustalał własne hierarchie, przeciwstawiające się ustalonym wartościom, i
w ten sposób kształtował, być może, nawet nieświadomie, rozwój poezji, która miała nadejść.
Był Janem Chrzcicielem nowego, przewidując zaledwie jego kontury, którego miała być
„ostatecznym celem e m o c j a e s t e t y- c z n a, czyste przeżycie poetyckie”. Fryde kładł
nacisk na zagadnienia formalne, ale to było zwodnicze – w istocie wypowiadał się za poezją
metafizyczną, o ukrytej głębi znaczeń, w której nawet rytm stawał się jeszcze jedną metaforą.
Jako przodujących w tym zakresie sławił ten autor wstępu do antologii, która wywarła olbrzymi wpływ na najmłodszych, właśnie katastrofistów z Czechowiczem na czele.
Generacja wojenna odrzuciła katastrofizm, jej tendencją była walka o oblicze nowego humanizmu, wyłaniającego się z klęski dawnych pojęć, które w zetknięciu z wojennym koszmarem zbankrutowały, humanizmu przeczuwanego raczej aniżeli świadomie kształtowanego.
Cały więc wysiłek debiutujących w okresie okupacji zmierzał dość wyraźnie do stworzenia
świata własnych wartości i to dążenie było wspólne dla całej „szkoły warszawskiej”, która
skupiła tak różne indywidualności twórcze, jak Tadeusz Borowski, Krzysztof Baczyński, Tadeusz Gajcy czy wreszcie Zdzisław Stroiński. Jednym z elementów zespalających odmienne
spojrzenia na zagadnienia poezji i wojny był motyw p r z e z n a c z e n i a, anhelliczny, dominujący w utworach młodych – wyrzeczenie się ziemi, zgoła na ofiarę z życia, a nawet i
więcej – poszukiwanie wielkości w śmierci, która nadchodziła razem z walką. Jest on tak rozdzierający w swej wymowie, tak tragiczny, bo potwierdzony zgonami większości młodych, że
jakiekolwiek chłodne sądy stają się obiektywnie niemożliwe. To, co z pozoru mogło wydawać się pozą, bo i nią w jakiejś mierze było, na skutek wydarzeń dziejowych przeobrażało się
w rzeczywistość. Zgodność zamierzenia i wypełniania była wprost zadziwiająca. Młodzi poeci pojmowali życie i sztukę zbyt jednoznacznie, bez tego „przymrużenia oka”, jakie jest cechą ludzi dojrzałych, starając się na dobitek, aby rzeczywiście nie było rozbieżności między
ich słowem i czynem. Stąd brał się ów gest romantyczny, niemal poza na śmierć.
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Ale wytłumacz mi tych,
co niewiedzący – u ciemnych wód
są spopielałe krzyżyki czarne
nie odegranych nigdy nut.
– zapytywał w poetyckim uniesieniu Krzysztof Baczyński (Psalm IV z 31 XII 41 r. – l I 42
r.). Nie znajdował odpowiedzi, bo nie mógł jej znaleźć. I to właśnie było tragedią wojennego
pokolenia, któremu przyszło znaleźć dojrzałość dopiero w śmierci, a którego wszystkie drogi
pozostały zaledwie poszukiwaniem. Debiut poetycki Jana Bugaja był tego najlepszym potwierdzeniem.
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Rozdział V

POKOLENIE DRAMATYCZNE
Józef Czechowicz miał zaledwie trzydzieści sześć lat, kiedy zginął w bombardowanym
przez Niemców Lublinie 9 września 1939 r. Odłączył się na chwilę od przyjaciół, by wstąpić
do fryzjera. Ciało rozpoznano po małym czerwonym słowniczku angielskim, z którym poeta
się nie rozstawał. Pochowany został w mieście rodzinnym, pełnym uroków polskiej prowincji, którą tak często i z takim pietyzmem opiewał. Należał do poetów „czystych”, jego utwory
poetyckie nie skażone werbalizmem czy retoryką, dalekie od wyrafinowanego intelektualizmu, operowały głównie obrazem, który potęgował nastrój. Wyka określił go jako „lapidarnego wizjonera”, zamykając w tym pojęciu cały zespół środków artystycznych, jakimi Czechowicz rozporządzał. Pozorna sielankowość obrazów, wspomagana charakterystyczną nutą
Czechowiczowskiej śpiewankowości, kryła w sobie katastroficzne zapowiedzi, jak owe słynne zdanie „zniża się wieczór świata tego, nozdrza wietrzą czerwony udój”. Ta struna metafizycznego niepokoju, przeczucie rychłej śmierci, rozrastała się w poezji Czechowicza coraz
mocniej, aż wreszcie w ostatnim tomie, nucie człowieczej, stanie się poetycką realizacją tych
stanów i napięć psychicznych:

niejeden rok uchodzi od dłoni które piszą
aby odgonić wizyj puszysty zwarty natłok
oddając oczy nocom a serce swe narcyzom
uchodzę i ja także ucieczka nie jest łatwa
zakwitną kiedyś dymy na czasu złych otchłaniach
spokojnie wejdę starzec w odwiecznych ognisk światło
bom żył dwojaką siłą czekania i kochania
i nie ucieknę dłonią żywot ujmę jak jabłko
– pisał w wierszu z nuty człowieczej. I pisał także: „Dla artysty nie ma drogi pośredniej, bo
pośrednia to tyle samo co i poślednia”. Te słowa dobrze zapamiętają młodzi, staną się dla nich
pewnego rodzaju wskazaniem, chociaż wątpię, czy w pełni uświadomionym, pewne wypowiedzi przyjmuje się za własne, jeśli odpowiadają istotnym pragnieniom.
Czechowicz swoją poezją, jak i postawą twórczą, wywarł wielki wpływ na „szkołę warszawską”, o wiele większy, niżby się to mogło wydawać, oddziaływając w głównej mierze na
ukształtowanie się indywidualności twórczych Krzysztofa Baczyńskiego, jak i Tadeusza Gajcego, a także jego poezja stała się punktem wyjścia dla rozważań, jakie na te tematy podejmował Andrzej Trzebiński, znany bardziej jako Stanisław Łomień. Czechowicz patronował
poetyckiej drodze Gajcego, na Baczyńskiego wywarł nieco mniejszy wpływ, jednak i u tego
ostatniego widoczne są pewne jawne zapożyczenia, które tak skwapliwie wypominał autorowi
Wierszy wybranych w swej recenzji Karol Topornicki. I chociaż równie wielki wpływ na nich
obu, a także i na Tadeusza Borowskiego, wywarł Czesław Miłosz, to jednak Czechowicz pozostał dla wojennej generacji symbolem liryki.
Pierwszą cechą tej młodej poezji było gwałtowne odcinanie się od tradycji dwudziestolecia, od twórczości ją poprzedzającej, tylko katastrofistom przyznawano miejsce w tym Pante46

onie, który dopiero stawiali młodzi. Gajcy wręcz otwarcie akceptował tę poezję, stwierdzając,
że „tragizm czasu czy tragizm czasów uchwyciła drobna w stosunku do całości liczba poetów.
W odrębnym, dwutorowym bloku poezji lat międzywojennych te nieliczne pozycje twórcze
mają wygłos aktualności i teraz poezja ich jest genetycznie najbliższa twórczości wojennej. W
po-zornie pogodnej, nie grożącej nowym potopem atmosferze czasu dostrzegli oni zbliżającą
się zatratę. Czechowicz, Miłosz, Zagórski, Sebyła – oto nazwiska katastrofistów. W ładzie
nieba, w porządku spraw ziemskich dostrzegli cień przeznaczenia nieuchronny i groźny. Poezja katastroficzna rodziła się z przeczucia”.
Wyrazić swój czas – oto podstawowa chyba tendencja młodych debiutantów. Od Czechowicza prosta droga wiodła do patronatu Norwida. Młodzi, odcinając się ostro w swych wypowiedziach i praktyce poetyckiej od dorobku dwudziestolecia, w którym widzieli głównie
dwa podstawowe nurty, pozostające w walce i sprzeczności, Skamander i Awangardę, przejęli
jednak wielkiego dla pewnych jej kręgów patrona, tak jak przejęli ostatni głos tej poezji, jakim był katastrofizm. Dla Czechowicza jako poety Norwid był wszystkim, jego też wysławiał
w znanym wierszu dom świętego kazimierza, w którym ukazując schyłek życia zapomnianego poety, podkreślał jednocześnie jego znaczenie:

on jest wszystkim i niczym trzepoce lekki gołąb
stąpa ciężko po ziemi przeobrażalny jak blask
cięży progom zydlom stołom
on gdy szyby tej celi zasłania na płask
wielkie oblicze
wierszom daje imiona z kształtu trudu wyliczeń
smugami tęczowymi wiją się zwitki papieru
z niebieska smutne łaskawe lecz gorące
parzą i palą czoło jak bryzgi eteru
wychodzą niespodziewane strofy
wołają podnosząc dłonie
chaosu dosyć
linia koło koniec
Dla Czechowicza Norwid był przede wszystkim poetą ładu artystycznego, autorem „niespodziewanych strof”, w których zamknięte zostało piękno. Nie było to przejmowanie tradycji, lecz sięganie do wzorca poetyckiego. Podobnie nawiązywali młodzi do twórczości autora
nuty człowieczej, akceptując poezję Czechowicza i nawet wychodząc z niej, wojenna generacja nie zapominała jednak, że jest to wzór ważny dla przeszłości, że koszmarna teraźniejszość
okupacji wymaga bardziej męskiej i heroicznej postawy. Musiała bowiem drażnić owa bezbronność, właściwa poezji Czechowicza, bezbronność humanisty wobec zjawisk, które mu
było trudno pojąć. Śmierć Czechowicza od niemieckiej bomby w zatłoczonym uciekinierami i
wojskiem Lublinie uważał nie bez słuszności Andrzej Trzebiński za symptomatyczną, niemal
za koniec pewnej epoki. Katastrofizm spełnił swą rolę, jego celem było wzbudzenie zaniepokojenia w człowieku. „Zasadniczymi formami uczuciowości tych liryków był pesymizm i
katastrofizm. Z naszej perspektywy możemy powiedzieć, iż były to formy s ł u s z n e g o o c
z e k i w a n i a, sprawdzone, niestety, ponad miarę najgorszych przywidzeń” – pisał w Liście
do Jana Bugaja Kazimierz Wyka. Wybierając jedną z formacji poetyckich dwudziestolecia,
nie w pełni jeszcze okrzepłą i dopiero narastającą, młodzi sięgali po jej arsenał doświadczeń
twórczych, o wiele bardziej sceptycznie odnosząc się do jej postawy. Ten punkt widzenia
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stanowił zarazem punkt wyjścia, można było kontynuować to tylko, co się znało i co się w
jakiejś mierze akceptowało.
Rok 1942, który był przełomowym w życiu i twórczości Krzysztofa Baczyńskiego, można
uznać także jako istotnie p r z e ł o m o w y w życiu literackim okupacji. Wykształciły się
bowiem formy działania, utrwalała się stabilność sytuacji, nikt już nie wierzył w nagłą doraźność przemian. Front rozciągał się na całej szerokości kolosa rosyjskiego, zastygł i poznać
było, że dwie wrogie sobie siły szykują się do decydujących uderzeń, które dopiero rozstrzygną o końcu wojny. W tym stanie rzeczy, chociaż nie było to wcale paradoksem, rozkwitło w
pełni życie kulturalne, starsi pisarze zostali zasileni przez tych, którzy wnieśli nowe doświadczenia, uzyskane w radzieckim Lwowie i Wilnie, młodzi poszerzali kręgi swych odbiorców i
popleczników w szeregach narastającej młodzieży studenckiej.
W tym też okresie, jesienią 1942 roku, zetknąłem się ze „Sztuką i Narodem” oraz jego redaktorami i współpracownikami. Zdecydował – jak często w moim życiu – przypadek. Udało
mi się uzyskać kontakt z podziemnym Uniwersytetem i dostałem się na drugi rok prawa. Starosta grupy podał mi parę adresów, gdzie miały odbywać się spotkania z naszymi wykładowcami, i z całą powagą młodego człowieka oświadczył, iż nie będzie tolerował spóźnień. Adresów nauczyłem się na pamięć, posiadanie ich było rzeczą niebezpieczną w skutkach, gestapowcy sięgali po wszystkich, których adresy znaleziono przy podejrzanym, lepiej było więc
powierzyć pewne sprawy pamięci. I tak pewnego październikowego dnia wybrałem się z Saskiej Kępy na pierwszy wykład. Na moście Poniatowskiego było niewyraźnie, pojawiły się
budy z żandarmami. Na szczęście najbliższy punkt wykładów był niedaleko, Nowy Świat 15.
Zapukałem do mieszkania na trzecim piętrze, trochę speszyło mnie gruzińskie nazwisko na
wizytówce. – Czy jest pan Zdzisław? – spytałem konspiracyjnym szeptem, gdy otworzyły się
drzwi. – Nie wrócił jeszcze z wakacji – odpowiedziała sympatyczna brunetka. – Bo ja tu... –
poczerwieniałem i nie wiedziałem, czy wolno mi było zdradzić coś z tajników podziemnego
Uniwersytetu. – Proszę, niech pan wejdzie – zachęciła mnie ze spokojem gospodyni. – Ma tu
być wykład, o niczym nie wiem. Ale niech pan zaczeka. Jeszcze nikogo nie ma.
Siedziałem w małym pokoiku, którego okno wychodziło na szare cielsko gmachu BGK,
umeblowanie było tu typowo studenckie – tapczan, dość marny, stół z paroma krzesłami i
niska, ciemno politurowana biblioteka, przeładowana tomikami poezji. Rimbaud i Spotkanie
z brzozą, Michalskiego, Czechowicz i antologia Frydego, Leśmian i Jesienin. Pierwsze wrażenie: bałagan i poezja. I zaskoczenie: czyżbym natrafił na poetę?
Kiedy po godzinie wychodziłem nieco rozczarowany z tego mieszkania, nie doczekawszy
się rzecz jasna kolegów i przeprosiwszy uprzejmą panią domu, oczywiste było, że pomyliłem
adresy. Wykład inauguracyjny odbył się na ul. Nowogrodzkiej. Dopiero pod koniec miesiąca
zobaczyłem dotychczas nie znanego mi kolegę, wysokiego blondyna o dużym czole i rzedniejących, niestarannie przyczesanych włosach. Kołnierzyk koszuli miał rozpięty na wzór
Słowackiego, spojrzenie z romantycznym błyskiem. Kiedy spytałem, czyby mi nie mógł poświęcić chwili czasu, przymrużył ironicznie stalowe oczy, które straciły barwę rozmarzenia.
Nie ułatwił mi ani słowem sytuacji, chociaż przez cały wykład czuł na sobie mój wzrok. –
Pan mieszka na Nowym Świecie? – nie wiedziałem, od czego zacząć. Spojrzenie jego nie
było przyjazne, mimo to zdecydowałem się zapytać wprost. – Interesuje się pan poezją?
Po miesiącu, gdyśmy przełamali pierwsze lody i poprzez rozmowy na tematy poetyckie
zbliżyliśmy się dość wystarczająco, by być między sobą szczerzy, spytałem Stroińskiego,
dlaczego przyjął moje pierwsze pytanie o poezję tak ozięble. Roześmiał się. – Nie wiedziałem, kim pan jest, więc... Nachodzą nas różni grafomani.
Uderzyło mnie określenie: nas. Nie rozumiałem jeszcze, o co chodzi. Stroiński uśmiechnął
się raz jeszcze, jakby mnie przepraszał. W tydzień później poznałem jednego z jego przyjaciół. Nim przyszedł, Stroiński uprzedził mnie, że zetknę się z kimś wybitnym z kulturalnej
konspiracji, nie podał mi jednak jego nazwiska. Zjawił się niski chłopiec w naszym wieku,
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ciemne włosy układały mu się w ładne fale ponad szerokim czołem, oczy miał ciepłe w
blasku, duże wargi, gdy się uśmiechał, odsłaniały rząd pięknych zębów. Chodził nerwowo po
pokoju, niski, krępy, a mimo to kształtny, potem rzucił się na tapczan i nonszalancko zaczął
czytać wiersz, jakby mu na tym nie zależało.

Na wzorzystym jarmarku, gdzie farby nierówne
korali i lusterek – tam
kupił drewniany instrument
pełen dzwoniących gam.
Słuchałem tych strof w skupieniu, za oknami dzwoniły tramwaje, rozbłyskiwały fioletowym i srebrnym blaskiem krótkie spięcia nad pałąkami, po chodniku spacerowali powolnym
krokiem żandarmi, podobni z góry do zielonych tołubów. Chłopiec czytał dalej. Uderzyła
mnie świeżość tej poezji, jakaś wyrafinowana prostota i bogactwo obrazu. Wiersz mówił o
Homerze27, ślepym twórcy.

Wrzask obłoków krążył nad głową,
falowało powietrze, kamień,
bursztyn w rzęsach sosen pionowo
spadał hucząc i trawy łamał.
Więc zatrzymał struny i przez
wybrzeże szedł o wyspach śniąc foczych;
tylko wiatr grał na smyczy, gdy pies
jak ster prowadził mu oczy.
Skończył, przez długą chwilę milczeliśmy ogarnięci gwałtowną falą wzruszenia. Młody
poeta, o którym wiedziałem tylko, że ma na imię Tadeusz, nie był wcale zaskoczony naszą
reakcją, przyjmował ją jako coś zupełnie naturalnego, ucieszony po dziecinnemu z wywołanego efektu. Potem zapytał mnie z pewną kokieterią, czy mi się podobało. Nim odpowiedziałem, już Stroiński zabrał głos i zaczął analizować wiersz swoim zwyczajem z niesłychaną
pieczołowitością i jednoczesnym uznaniem. Rozmowa zeszła na poezję w ogóle. Przezwyciężając onieśmielenie, włączyłem się do dyskusji. Niewiele z niej pamiętam, raczej tonację aniżeli problematykę, jaką poruszaliśmy. Wiem jedno, że z całą pasją młodości deptaliśmy twórczość okresu przedwojennego. Drażnił nas oportunizm tamtych czasów i twórców, ta cała
,,wolność tragiczna”, która rozpoczęła się w kabarecie, a zakończyła szkieletami spalonych
pojazdów na wrześniowych drogach. Klęska uwierała jak cierń, odbierała spokój rozumowaniu. Był w nas bunt i była pogarda. Pragnęliśmy wielkości i walki, która tę wielkość podeprze, przeszłość wydawała się nam kupą zbutwiałego siana. Ten bunt, ten sprzeciw wobec w c
z o r a j s z e g o, połączyły nas bardziej aniżeli kunsztowne wywody myślowe, w których
było przecież więcej uniesienia niż rozsądku. Tadeusz podał mi swój telefon na Marymoncie,
prosił, żeby dzwonić, wymienił także swój pseudonim literacki – Karol Topornicki. Dopiero
dużo później poznałem jego prawdziwe nazwisko brzmiące nieco egzotycznie – Gajcy.
Topornicki był autorem znanego mi już z lektury w numerze 3/4 SIN-u wiersza pt. Wczorajszemu, stanowiącego rzadki u tego poety rodzaj retorycznej wypowiedzi. Była to jak gdyby
skarga poety, którego wojna zmusiła do innej postawy aniżeli ta, o jakiej marzył. I była jednocześnie polemiką z postawą dnia wczorajszego. Tragizm tej sprzeczności był jawny, kiedy
27

Legenda o Homerze była opublikowana po raz pierwszy w nr 7 (kwiecień 1943) „Sztuki i Narodu” i przedrukowana w tomie pt. Widma.
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„słowa, śpiewane słowa trzeba zamieniać, by godziły jak oszczep”. Poeta ujawniał wyraźny
konflikt między marzeniem i rzeczywistością, pisząc:

Dzisiaj –
w piaskach cmentarzy
powiędły echa strzałów,
wiruje błękit niski jak wczoraj łaskawy,
jak lustro.
Każ trawie, by milczała. Jej śpiew cię zadławi,
spowije watą wzruszeń i ciśnie w niepamięć.
Nim ockniesz się, już serce zagubisz w obrazie
i dłonie w przerażeniu milcząco załamiesz.
Dzisiaj
inaczej ziemię witać!
Wierzyłeś: słowiczym pieniem wierszy popłynie sława harda
i wzejdzie w barwnych tęczach, obudzi się w mitach.
Nie tak.
Nazbyt duszno jest słowom na wargach
ciosanym z łun i żalu o wadze kamienia –
Myślałeś: będzie prościej.
A tu słowa, śpiewne słowa trzeba zamieniać,
by godziły jak oszczep.
Powiedziałem jeszcze Gajcemu, że podobał mi się ten jego wiersz, chociaż niejasny jest mi
jego pesymizm, na co Tadeusz uśmiechnął się wyrozumiale i spytał, co sądzę o Czechowiczu.
– Najwybitniejszy poeta przedwojenny – szepnąłem z pewnym zażenowaniem, jakbym ujawniał swoje uczucia. Gajcy spojrzał na mnie i uśmiechnął się, ale nic nie powiedział. Zdzisław
podniósł wieko tapczanu i wydobył z niego dziesięć numerów pisma odbitego na powielaczu.
– To dla pana – powiedział Tadeusz – da pan sobie pewno radę?
Wychodząc z pokoju mimowolnie zerknąłem przez okno – cztery piętra w dół. Przystanek
tramwajowy przy BGK opustoszał z ludzi, nie było nikogo. Bocianim krokiem, powoli i statecznie, rozglądając się ze spokojem, podchodziła sztrajfa. Trzech żandarmów o twarzach
zaciętych, schowanych w cieniu hełmów, z rozpylaczami typu Bergmann skierowanymi przed
siebie, w długich po kostki ceratowych płaszczach kroczyło wolno ulicą. Schowałem do teczki numery SIN-u, po schodach szedłem skupiony, odmierzając z uwagą każdy stopień.
,,Sztuka i Naród”, którą dostałem do rozprowadzenia, była miesięcznikiem wychodzącym
dość regularnie jak na warunki, w jakich mu przyszło ukazywać się. Dwa pierwsze numery,
wypełnione przez trójkę przyjaciół: Kopczyńskiego, Bojarskiego i Trzebińskiego, wywołały
różnorodne odgłosy. Byli i tacy, którzy w ogóle kwestionowali sens wydawania tego rodzaju
czasopism, innym nie podobał się zaczepno-prowokacyjny styl i ton artykułów, mętna frazeologia czy wreszcie jednostronność młodych autorów. Trzeba przyznać, że SIN wkraczał z
hasłem w życie podziemia – pismo było „drażniące, surowe, ale zmuszające do myślenia i do
dyskutowania, nawet, jeżeli podniesionym głosem i przy pomocy pięści, bijącej w stół”, jak
stwierdzał Borowski. Po trzech latach okupacyjnego milczenia pojawiła się niedoskonała
wprawdzie, ale prowadzona z rozmachem trybuna literacka, z której młodzi mogli głosić
swoje postulaty, a nade wszystko ogłaszać swoje utwory.
Ukazanie się pisma poprzedziła atmosfera gorączkowego działania i pracy. „Pierwszy wie-
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czór zbiorowy na zewnątrz. Niesłychanie dużo ludzi, tłok prawie. W sąsiednim pokoju nasz
kolega malarz wykańcza nerwowo esej o malarstwie narodowym. Nowela Biegiem w głąb
życia podbija publiczność. Artykuł pt. O nową postawę człowieka tworzącego wywiera
wpływ wręcz nieoczekiwany: ktoś zaczyna cicho płakać. Następnego dnia późnym wieczorem, po ciemku, ostatnia odprawa redakcyjna” – wspominał w przeszło rok później Trzebiński na łamach pisma. Bojarski oświadczył wtedy na tej odprawie z radosną oficjalnością: –
Ustalamy ostatecznie „menu” pierwszego numeru „Sztuki i Narodu”, na początek idzie artykuł o tej postawie człowieka tworzącego. – Nagle nie wytrzymał, przypominając sobie miniony wieczór, i spytał: – Dlaczego ona, u diabła, płakała wtedy?
Obaj z Trzebińskim byli zafascynowani życiem konspiracyjnym. Wciągnęło ich mocno,
stawało się przygodą duchową, a później już czymś więcej – samym życiem. Upajali się kapitalnymi sytuacjami, zawiłymi rytuałami, tajemniczymi ludźmi. Było w tym zawsze coś z
przedwojennych grotesek Schulza czy Gombrowicza. Potrafili poświęcać konspiracji długie
opowiadania czy analizy, kiedy spotykali się co wieczór pod kolumną Zygmunta lub na skwerze u wylotu ulicy Bednarskiej. Rozsiadali się wygodnie i ostygali powoli z roznamiętnienia
przeżytym dniem, aby zapalić się z kolei do tych opowiadań – „irracjonalnych, dziejących się
w innym wymiarze na pozór, a jednocześnie tak niesłychanie zaplątanych we wszystkie gałęzie życia”.
– To trzeba koniecznie napisać – powtarzał bezustannie Bojarski – choćby jako cykl grotesek. Albo jako powieść.
– Ja osobiście myślę o balecie – powtarzał w odpowiedzi Trzebiński. – Dopiero milczący
balet uwypukli ten milczący dogmat konspiracji, że wszystko dzieje się w milczeniu.
Pisali niemal „na siłę”. Po cudzych mieszkaniach albo we własnych nie opalanych kuchniach. – To heroizm jednak – stwierdzał Bojarski – zachować samotność twórczą nie tylko
wobec gotującej się zupy...
– Pomidorowej w dodatku – uzupełniał Trzebiński, robiąc aluzję do pisanej naonczas przez
Bojarskiego noweli Biegiem w głąb życia. Została ona zamieszczona w numerze inauguracyjnym SIN-u, którego właściwie sensem i celem było określenie własnej postawy. Atak na
czystą sztukę, pojmowaną zresztą dość fałszywie, gdyż ahistorycznie, atak na ckliwość i sentymentalizm Kwiatów polskich Tuwima, które dla recenzenta były zwiędłym bukietem, żądanie nowej moralności, ale w imię siły, chaos myślowy i pojęciowy charakteryzowały z grubsza ten „bunt młodych”. Bojarski w artykule pt. O nową postawę człowieka tworzącego wychodził z przesłanek i tendencji nacjonalistycznych, kontynuując tę drogę, jaką przed wojną
prowadziła falanga. „Chcemy atmosfery bezwzględnej walki i cieszy nas radosny i słuszny
rytm kroków żołnierskich... Nowa sztuka ma przed sobą setki formalnych kształtów i półkształtów, ale zasadniczą postawę tylko jedną... Przyszedł wreszcie czas trudny, gdy historia
pod lufami armat kazała nam wybierać między imperialną wielkością a gubernialnym unicestwieniem, między wszystkim a niczym. Pierwszy to właściwie raz zabrakło nam w historycznej perspektywie średniactwa i nudy. Przed nami już tylko wielkość lub zniszczenie...
Rzeczą przyszłej wielkiej sztuki jest zerwanie zasadnicze z pasywizmem procesów twórczych
– aktem ucieczki od życia, i raczej świadome tego życia organizowanie w ścisłym związku z
całością kulturalną, niepowtarzalną, jedyną, narodową. Powiedzmy sobie to samo słowami
Norwida – krótko i mocno: ARTYSTA JEST ORGANIZATOREM WYOBRAŹNI
NARODOWEJ”.
Programowość tych założeń miała wspierać nowela Biegiem w głąb życia. Jest to utwór
artystycznie niedojrzały, intelektualnie prymitywny. Bojarski walczył w niej o zerwanie z
biernością, czy też ucieczką od życia, pojmowaną paradoksalnie, wskazując słusznie, że sam
okupant swą brutalnością nas do życia przekona. Nie można odmówić temu utworowi pewnej
sugestywności, młodemu twórcy pewnej sprawności. Był to utwór raczej z gatunku sztuki
kreacyjnej i postulującej aniżeli opisującej zjawiska życia, sztuki, która miała w założeniu
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„kształtować rzeczywistość”. Będzie to jeden z tych punktów, który bez względu na postawę
polityczną zostanie prawie bez dyskusji zaakceptowany przez wojenną generację. Wyłamie
się z tego Tadeusz Borowski, jego cykl poetycki Gdziekolwiek ziemia będzie wychodził z
zupełnie innych przesłanek i spotka się z szalonym atakiem Bojarskiego na łamach SIN-u. W
tymże numerze Andrzej Trzebiński zamieścił recenzję z Kwiatów polskich Tuwima, miażdżąc poemat bezceremonialnie, oraz jako Paweł Późny opublikował dwa swoje wiersze, nawiązujące do doświadczeń poetyckich Awangardy krakowskiej – Wieczór w śniegu oraz Ta
chwila. Odznaczały się one manierycznością i pretensjonalnością, nie mając większej wartości. W istocie Trzebiński jako poeta miał się wypowiedzieć w innych gatunkach literackich. I
był jeszcze w tym numerze artykuł Stefana Barwińskiego pt. Problem stylu w nowej muzyce
polskiej, na pewno równie trafny w postulatach, co niewykonalny w praktyce.
Numer drugi, bez daty (z uwagą, że nie ukazał się w sprzedaży w terminie z przyczyn od
redakcji niezależnych), był o wiele słabszy od poprzedniego, jakby redaktorzy dali z siebie
wszystko w numerze pierwszym. Z ciekawszych pozycji należy wymienić liryk Ranny różą
Marka Zaleskiego (trzeci z kolei pseudonim Bojarskiego) oraz jego nowelę pt. O barze „Pod
Lampionami”, zielonym nosie i dyktaturze, będącą obroną osobowości jednostki i stanowiącą
swoistą rozprawę z uniformizmem. Bojarski wykorzystał w niej elementy groteski, stanowiącej ulubioną formę młodych autorów okupacyjnych, pozwalającej na uchwycenie rzeczywistości w krzywym zwierciadle. Akcja tej noweli rozgrywała się w Solantium, skierowana była
przeciw ludziom o umundurowanych duszach. Na fakturze utworu zaciążył cień Porfiriona
Osiełka Gałczyńskiego, umieszczenie w fikcyjnej starożytności przypominało sytuację bohaterów z ulicy Szarlatanów, przecież właśnie piękny pan Osiełek był fabrykantem sztucznych
nosów, które odgrywają tak doniosłą rolę w opowiadaniu. W tym czasie Bojarski nosił się z
opowieścią Gałczyńskiego i swemu koledze szkolnemu jeszcze z gimnazjum Św. Stanisława
Kostki – Władysławowi Bartoszewskiemu – potrafił odczytywać na głos całe partie tego
utworu i zachwycać się nim. Po Tuwimie, który mu zresztą szybko się znudził, Bojarski był
oczarowany Gałczyńskim. Ta nowela jest jednym z przykładów sprzeczności między twórcą i
teoretykiem. Bojarski w swej prozie i lirykach okazywał się zupełnie inny aniżeli w brzmiących niczym uderzenia werbli wstępniakach, choćby to miały być nawet werble wolności – w
lirykach ujawniał swój głęboki sentymentalizm, który jako teoretyk właściwie zwalczał, w
prozie potępiał postawę życiową, którą gloryfikował w artykułach zasadniczych. Groteska
stanowiła rodzaj samoobrony, pancerz drwiny odgradzał skuteczniej od koszmaru okupacyjnego świata aniżeli patos.
W numerze drugim SIN-u obok wezwania: „Poeto, malarzu, muzyku, aktorze! – jeśli jesteś
sam, pozbawiony zaplecza moralnego, poczucia związku z współtworzącym otoczeniem –
podaj nam swoją rękę, o którą staniemy się silniejsi”, pismo ogłosiło konkurs poetycki dostępny dla tych, którzy nie wydali dotąd drukiem własnego tomu. Utwory należało nadsyłać
na ręce kolporterów pisma do dnia 10 czerwca 1942 r. Na publicznym odczytaniu nadesłanych wierszy jury spoza redakcji – Józef Stachowski oraz Jerzy Zagórski – przyznało pierwszą nagrodę autorowi liryku Ranny różą, uważając utwór za „rzeczywiste doznanie artystyczne”. Honorarium wynosiło 100 zł. Drugą nagrodę w kwocie zł 30 otrzymał nie znany mi bliżej Parvo (Kozłowski) za utwór pt. Trubadur. Trzecią zaś Karol Topornicki za wiersz Wczorajszemu. Wysokość nagrody wynosiła zł 20. Były to nadwyżki ze sprzedaży SIN-u i traktowano je jako wyróżnienie honorowe. Poza nagrodzonymi jury zainteresowało się jeszcze
utworami Pawła Późnego, zarzucając im brak zdolności wywoływania wzruszeń, podkreślając
natomiast, że „poza stosunkowo opanowanym stylem zdradzały nieprzetarty światopogląd
autora o przewadze wzruszeń i reminiscencji czysto osobistych”. Podobne opanowanie rzemiosła poetyckiego cechowało wiersze Andrzeja Obcego (Stanisław Marczak), wyróżnione
zresztą przez nieliczną publiczność. Markowi Chmurze, autorowi wiersza pt. Ród Anhellich,
zarzucono, że „podobnie jak i inne jego utwory, jest przykładem awangardy w konsekwent-
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nym, prawie niewolniczym wydaniu; zaletą wiersza jest pewna powaga treściowa”.
Potem zabrali głos laureaci, znamy tylko wypowiedź Bojarskiego, który oświadczył, że
„udziałem w konkursie kończy zasadniczo swój okres poetycki i poświęca się już całkowicie
prozie. Utwory przedstawione... były raczej tylko lirycznymi pauzami w jego łamaniu się z
problemami prozy. Pauzy te odczuwał autor liryku jako słabości, chwilowe zdrady istotnych
zamiarów twórczych” (SIN, nr 3/4, str. 6). Trudno nie przyjąć tych słów z uśmiechem pobłażania, biorąc pod uwagę choćby fakt, że tych „pauz lirycznych”, znanych nam, było zaledwie
trzy.
Konkurs w jakiejś mierze przyczynił się do zespolenia pokolenia wojennego. Do redakcji
SIN-u weszli bowiem dwaj młodzi poloniści, bez których nie można wyobrazić sobie pisma –
Tadeusz Gajcy oraz Zdzisław Stroiński. Wzruszająca to była przyjaźń, poznali się na tajnych
kompletach polonistyki, od razu przypadli sobie do serca.
Razem też spędzili pierwsze wakacje, starszy o dwa miesiące Zdzisław poczuwał się do
roli opiekuna. Pomagał Tadeuszowi, jak mógł, ceniąc głęboko jego talent. Miał w sobie anielską dobroć i delikatność, trzeba się było bliżej z nim zżyć, aby to ocenić. Jak większość z nas,
lubił oczywiście drwić i w chwilach dyskusji jego bezkompromisowość przekraczała nieraz
granice taktu towarzyskiego. A przecież uważaliśmy go za kogoś w rodzaju św. Franciszka z
Asyżu poezji, tak samo jak Poverello zapatrzonego w jeden cel. Uczucie podziwu, jakie żywił
dla Tadeusza Gajcego i jego poezji, było aż zdumiewające, wtedy dla niego nie liczyła się
nawet własna twórczość. Powiedział mi kiedyś: ,,Jeśli moje życie ma jakikolwiek sens, to
jedynie w opiece nad Tadeuszem”. Nie było w tym nic przesady, ani tym bardziej pozy. Często mogłem obserwować troskę Zdzisława o rozwój talentu Tadeusza – każdy nowy wiersz
Gajcego powodował radość Stroińskiego i długą dyskusję na temat tego utworu. Była to
przyjaźń godna zazdrości.
Gajcy był wtedy autorem kilkunastu wierszy, które wejdą później do tomu pt. Widma, oraz
poematu Z dna. Pierwsze jego próby pisarskie datują się już od 1938 r. Były to wiersze o tematach tradycyjnych oraz proza liryczna, tak charakterystyczna dla pewnych kręgów poetyckich dwudziestolecia. W 1939 r. powstaje pierwsza część poemaciku Ziemia, drugą dopisze
młody poeta w 1941 r. Jeden z wierszy, noszący tytuł Wizja, miał stanowić fragment cyklu
zatytułowanego Młodość strzelista.

Dywanem złotych liści przyżeglowal Anioł
i dotknął mnie swym cieniem. I nagle przystanął.
Gdym krzyknął przerażony, że boję się śmierci,
złowrogo zalśnił skrzydłem, wzrokiem mnie przewiercił,
odchodząc nic mi nie rzekł, lecz w oczach czytałem:
Niewdzięczny. Już umarłeś, bo cieszysz się ciałem.
Jak na chłopca niespełna szesnastoletniego jest to wypowiedź zaskakująca. Dom i szkoła
silnie oddziaływały na niego i kształtowały jego wyobraźnię. Gajcy chodził do gimnazjum
X.X. Marianów na Bielanach, była to najbliższa szkoła Marymontu, na którym zamieszkiwali
jego rodzice po wyprowadzeniu się z ul. Smoczej do własnego, nie w pełni wykończonego
domku. Ojciec i matka pracowali. Ojciec jako ślusarz w warsztatach kolejowych, matka była
położną. Tadeusza wychowywała niezwykle pobożna babka Zmarzlikowa. Może dlatego w
jego juweniliach pełno jest rekwizytów związanych wyraźnie z pojęciami Kościoła, dominuje
też nuta mistycyzmu. Jeszcze przed zdaniem matury Gajcy próbuje tłumaczyć. Heine (Du bist
wie eine Blume, Leise zieht durch mein Gemut, Wenn ich in deine Augen seh’), George (Der
Jünger), Liliencron (Tod in Ahren), a przede wszystkim Horacy – Exegi monumentum, Nunc
est bibendum, Hoc erat in votis oraz inne wiersze. Są to jednak wprawki poetyckie, większej
wartości artystycznej nie przedstawiające, i świadczą o zasięgu lektury. Horacy to szkoła,
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poeci niemieccy – wynik własnych zainteresowań. W 1941 r. Gajcy ukończył liceum i od
jesieni zaczął studiować polonistykę na tajnych kursach. Tam poznał Zdzisława Leona Stroińskiego (pisującego pod pseudonimem Marka Chmury), ich przyjaźń trwać będzie do grobowej deski, w ich wypadku nie będzie to przenośnią – zginą razem na Starówce.
Fragmenty poematu Z dna, pierwszej większej i poważniejszej pracy Tadeusza Gajcego,
zostały wydrukowane w nr 5 SIN-u (listopad 1942 r.). Były to części – trzecia, czwarta i
ósma, noszące tytuły: Dzień pierwszy, Modlitwa żołnierska i Rapsod. Część siódmą o Warszawie oraz ponownie Rapsod opublikowało czasopismo ,,Kultura Jutra” (rok I, nr 8/9, sierpień–wrzesień 1943), kierowane przez Jerzego Brauna i będące organem katolickiej Unii.
Sam Gajcy nie włączył Z dna do swego debiutanckiego tomu. Mimo ciekawych partii poemat,
raczej cykl, nie wnosił nic nowego poza obiegowym obrazem kampanii wrześniowej. Był
swego rodzaju poetyckim reportażem, często nużącym w swej dosłowności, poznać było, że
młody poeta usiłuje wydobywać się z natłoku obrazów, wizyj i metafor, nie zawsze sugestywnych i trafnych, oraz pragnie spojrzeć własnymi oczyma na płonący wrzesień.

Ten czas
wieścili już prorocy o brodach rozwianych szałem,
łamali słowa jak świece w twardych wersetach psalmów,
w krzakach płonących usta na grozę wołały,
że przyjdzie, że przyjdzie ten dzień w łunach upalnych.
Poeta, biały chłopiec o dłoniach kruchych jak pióro,
wiedział już dawno o tym, kiedy w literach wierszy
wróżba pisała się sama i kształtem pochmurnym
wiodła sprawy ku światłu uwięzionemu w śmierci.
Ten motyw opowieści o „armatniej młodości” będzie przewijał się przez cały cykl, subiektywizując nakreślone obrazy jako wizje młodego chłopca. Najładniejsza z nich to Modlitwa żołnierska, napisana nie bez wpływów wojennych wierszy Wierzyńskiego, mająca w
sobie tę śpiewność, której mistrzem był Gajcy.

Zmiłuj się, zmiłuj,
błogosław,
broń ostrzoną o gniew i zachwyt
obdarz siłą,
obdarz.
Gdy twarzami zwróceni na zachód,
krwią znaczymy swe drogi we wrzosach –
Bogarodzico łagodna,
Boże liryczny i wolny,
wysłuchaj naszej nowenny
z dna
wojny.
Wysokopienny,
zamyślony,
niech się otworzy
łaski promyk.
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Przytoczony fragment Modlitwy żołnierskiej jest charakterystyczny dla poezji o nucie
wojennej, która często swoje uczucia układała w kształt modlitw, nowenny czy wreszcie litanii. Stanowi próbę podjęcia aktualnej problematyki dziejowej, próbę raczej zakończoną niepowodzeniem. Problemy, które wymagały rozwiązania przez osąd publicystyczny czy w formie eseju, musiały napotkać trudność w wyrażeniu ich przy pomocy poetyckiego pióra. Ten
głos z dna wojny nie mógł być czymś ostatecznym, d n o zaczynało się dopiero odsłaniać,
motyw września 1939 r. będzie raczej drobnym elementem w tym wielkim obrazie, na którym
jak u Picassa ludzie mają powykrzywiane twarze, raczej maski tragiczne aniżeli żywe oblicza.
Dramatem pokolenia było nie to, że nie mogło ono w pełni wyrazić swoich czasów poprzez lirykę, ale że przyszło mu żyć w dramatycznych czasach pogardy. Tragizm polegał także na tym, że nie było wyboru; został on całkowicie narzucony przez los i historię, można go
było przyjąć lub odrzucić, ale to nic nie znaczyło i nic nie zmieniało, gdyż śmierć dosięgała
wszystkich jednakowo. Nikt nie potrafił się od niej wykupić, chyba za cenę zdrady. Były to
raczej wyjątki, potwierdzające regułę. Wojna nosiła bowiem charakter totalnej, poglądy jednostki nie miały żadnego wpływu na nią, front trwał przez całe pięć lat i pięć miesięcy, każdy
z przypadków mógł się okazać śmiercionośny. Apokaliptyczne wizje katastrofistów zbladły
wobec rzeczywistości, tego nalotu zbrodni i okrucieństwa, gdzie zacierały się granice wrażliwości sumień człowieczych. Świadomość niepewności istnienia, nieustanne zagrożenie było
najpowszechniejszym uczuciem, obojętnie, czy ktoś dokonał wyboru walki, czy nie. Za wysokim, czerwonym murem getta ginęli co godzina ludzie z głodu i chorób zakaźnych, o ile nie
dosięgła ich kula żandarma. Trupy leżały na chodnikach, przykryte gazetami, które darł wiatr
na strzępy i ciskał nimi po przepełnionych ulicach. Na chodnikach poza tym murem stukały
drewniaki, na kartki można było otrzymać ochłapy mięsne, trochę kości, czarny ościsty chleb
i marmoladę z marchwi. Ciężkie warunki życia dawały się wszystkim we znaki, kradzież zamieniała się, niestety, w cnotę narodową. A jednocześnie spekulanci na wielką skalę dorabiali
się w łatwy sposób fortun. Handlował zresztą każdy, kto mógł – listonosz Łyko ze świetnej
noweli Wojciecha Żukrowskiego Przebieg uosabiał symbol przeciętnego obywatela GG,
przed takimi jak on otwierała się szansa, wojna równała społeczne hierarchie, decydować
zaczął w dużej mierze pieniądz jako wyraz najwyższych wartości. Społeczeństwo ulegało
stałej demokratyzacji, równanie przebiegało oczywiście w dół. Listonosz Łyko jeździł za
bimbrem i rąbanką, świat jego wzruszeń i przeżyć był równie heroiczny co konspiratora, jedna ich ochraniała noc, skala zaś ryzyka w istocie nie była wcale taka odmienna.
Dramat pokolenia, które wchodziło w życie, był podwójny – nie miało normalnej możliwości rozwoju, przedwcześnie dojrzałe i wdrożone w system zagłady, z drugiej strony poddane mimo woli naciskom intelektualnym i moralnym wroga. Siły, jakie działały, wydawały się
z pozoru irracjonalne, naruszające porządek świata. „Cóż, w okresie, kiedy naród jest rozbity i
staje się mierzwą dla zwycięzcy, wtedy jak płomień wybucha mesjanizm, wiara w posłannictwo narodu, w jego ponadludzką wartość” – z gorzkim sarkazmem wypominał swym rówieśnikom Tadeusz Borowski w Portrecie przyjaciela ich zachłystywanie się siłą. Trzebiński
postulował sztukę dramatyczną, na miarę czasu, sztukę nagłych, gwałtownych spięć intelektualnych, nie refleksyjną czy kontemplacyjną, dramatyczną w swej istocie. Tymczasem wojenna generacja stawała się także tragiczna przez rozbieżność dążeń, pogłębiała się z każdym
rokiem sprzeczność między doraźną służbą narodowi a prawdziwą poezją. Rozumiała to doskonale Maria Dąbrowska, która poruszyła ten problem w odczycie wygłoszonym potajemnie
w 1942 r. dla słuchaczy podziemnego kursu Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej.
„Nasza jednak historia upływała śród zbyt już przebranej miary huraganów dziejowych,
czyniących z Polski według słów Mickiewicza istną o j c z y z n ę w i a t r ó w, które za często wywracały całą naszą cywilizację, skazując nas na wieczne odbudowywanie się z gruzów.
W takich warunkach i uzdolnienia społeczno-wychowawcze, wciąż rugowane z właściwego
sobie praktycznego pola działania, chronią się w to, co zdaje się być mniej podlegające znisz-
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czeniu, chronią się w słowo i wyżywają w słowie raczej niż w czynie. W takich warunkach,
gdy trwa nieustannie »inter arma«, w którym, jak wiadomo, »muzy milczą«, literatura piękna
staje się samorzutnie, bez żadnego nakazu państwowego, »zamówieniem społecznym«, służącym dosłownie i wyłącznie ogólnej mobilizacji sił scalających i naprawiających wciąż napastowane lub niszczone podstawowe składniki narodowego bytu. Wprzęga ją się do tych celów, zapominając o jej autonomicznych prawach, na mocy których oddziaływa ona pozytywnie w swoisty sposób, różny od bezpośredniego moralizowania i nauczania”. (Myśli o sprawach i ludziach, Czytelnik, Warszawa 1956).
Młodzi zdawali sobie sprawę z tych trudności, jakim podporządkowana była sztuka „inter
arma”, ale z całym zuchwalstwem wieku sądzili, że potrafią przełamać jej podstawowe kanony i dać literaturę wielką, na miarę dziejów i narodu. Tego trudno było spodziewać się po
liryce, ze swej natury intymnej i kruchej. Pod tym względem mógł mieć rację Trzebiński,
postulując „pokolenie dramatyczne”. Widział on oczyszczenie liryki poprzez dramat. Tymczasem praktyka poetycka młodych była zupełnie odmienna od żądań młodego teoretyka.
Wychodząc z katastrofizmu, tego nurtu przeczuć, była nadal bliska tezom Ludwika Frydego.
Czyż ten wysoki blady Żyd mógł przypuszczać, wyczekując w celi nowogródzkiego więzienia na śmierć, że w Warszawie jego słowa stały się nieomal dogmatem dla młodych poetów
spod znaku dawnego ONR-u?
„Od dwudziestu pięciu dni budzę się na mej więziennej pryczy z myślą, że śmierć jest nieuchronna”28 – pisał w ostatnim grypsie. I prosił przyjaciół oraz bliskich, aby modlili się o
spokój jego duszy do Boga. Umierał jako katolik, nawrócony w więzieniu i pragnący umrzeć
po chrześcijańsku.

Nad smugami karawan
chodziła jasna nowina –
powita Smutna Panna
Żałobnego Syna.
Śpiewali Mu, śpiewali ochoczo,
pastusze melodie skakały jak deszcze,
grały królewskie korony
i palmowe grało powietrze.
Śpiewali Mu, śpiewali,
cherubiny zwłaszcza w długich piórach,
krągłą ziemię chylili nad Małym
i rączkami ją we śnie otulał.
28

„Po zajęciu Wilna przez Niemców nie spotkałam się już z Frydem. Pracowałam wtedy na wsi. Słyszałam,
że wyjechał na Białoruś do pp. Brodowiczów w okolice Zdzięcioła. Że później w magistracie tego miasta pracował i nawet rad był ze swego położenia, jak mu się wydawało, lepszego od wielu innych bliskich mu ludzi.
Nieszczęsny, złośliwy traf chciał, że w urzędzie tym w 1942 r. zdarzyły się jakieś nadużycia. Aresztowania objęły znaczną część personelu. W czasie śledztwa wyszło na jaw żydowskie pochodzenie Frydego. Ludwik Fryde
i przechowujący go p. Brodowicz zostali rozstrzelani. Przeszło rok później do prof. Czeżowskiego przyszła
kartka zawierająca testament Frydego i wiadomość o nawróceniu jego na katolicyzm. Pisana w więzieniu kartka
przechodziła różne koleje, zanim dotarła do rąk właściwych. Kilka słów jest nieczytelnych. Oto słowa napisane
ręką Frydego:
»godz. 10. Marzec 20 (dopisane później w obwódce). 13 II 42 r. Nowogródek... Dziwnym zrządzeniem zostałem aresztowany razem z księdzem Sawickim, dziekanem zdzięciolskim, i przez dwa i pół tygodnia przebywaliśmy w jednej celi jeszcze z Rusieckim J., mym ostatnim przyjacielem. Dzięki temu umieram jako katolik i
postaram się umrzeć po chrześcijańsku. Od dwudziestu pięciu dni budzę się co rano na mej więziennej pryczy z
myślą, że śmierć jest nieuchronna, i proszę Boga o spokój dla mej udręczonej duszy...«” (Janina Zienowicz,
Wspomnienia o Ludwiku Frydem, „Li”, „Tygodnik Powszechny”, nr 111/1946).
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Ale niedługo potem
zaczęło w górze straszyć
i za stajenką poruszali grzechotką
z armat buczących i maszyn.
I zapalili daleko
kilka krajów czerwoną łuną,
że trzepotał powieką
i spoglądał na Północ.
Ta wizja, wyrażona w minorowej tonacji przez Tadeusza Gajcego w wierszu pt. Betlejem
(„Nowa Polska”, nr 54, str. 2) niosła coś z klimatu tamtych dni. Nastrój posępny, żałobny
wydawał się wytworem poetyckiej wyobraźni, rzeczywistość była o wiele straszniejsza. Kiedy wydawali następne numery „Sztuki i Narodu”, nie stało Bronisława Kopczyńskiego. Konał
za drutami Majdanka, w którym blokowy Feder (dopóki nie został zaduszony przez współwięźniów) uparcie powtarzał, że „abym ja żył, ty musisz umrzeć”. Jeńcy radzieccy, ginący
tysiącami, Żydzi ze Słowacji i Protektoratu, wreszcie Polacy z łapanek byli pierwszymi
häftlingami tego obozu, gdzie tyfus leczono przy pomocy masowych egzekucji. Zaczęły dymić kominy krematoriów i chociaż coraz rzadziej rozlegały się strzały w Lesie Krępickim, do
końca 1942 roku ilość ofiar Majdanka wynosiła sto tysięcy osób. Kopczyński był postacią
nieprzeciętną – syn znanego grafika, specjalizującego się w warszawskich motywach, od
młodości pasjonował się sztuką. W niewiele lat po maturze zaczął redagować falangistowskie
pismo „W natarciu”. Była to bodajże wiosna 1939 roku. W okresie wojny można było zapoznać się na estradzie „Gastronomii”, olbrzymiej restauracji na rogu Nowego Światu i Alei
Jerozolimskich, z koncertem fortepianowym Kopczyńskiego, którego wykonawczynią była
żona kompozytora, zaś akompaniament został ograniczony do czterech instrumentów. Ten
świetnie zapowiadający się kompozytor, piszący pod pseudonimem Sławomira Bronicza doskonałe piosenki i utwory jazzowe (Jesień, Ulica, Kokaina itp.) był zawziętym działaczem
Konfederacji Narodu. Delikatny, z natury raczej cichy, o małej twarzyczce, rysach nieco ptasich, miał dar oddziaływania na drugich. Z Bojarskim zetknęli się w konspiracji, połączyły
ich wkrótce wspólne marzenia napisania irracjonalistycznej opery, marzenia oczywiście nie
do spełnienia. – To nie może być dramat – rozwodził się Bojarski, kiedy wracał myślą do tej
opery. – Muzyka jest tu konieczna, aby pogłębić dziwność tego wszystkiego... Z planów pozostała przyjaźń – ten „człowiek o pałeczce dyrygenta”, jak go nazwie Trzebiński, namiętny
kolekcjoner różnych portretów Bachów czy Beethovena, kompozytor utworów fortepianowych, umiał taktownie kierować młodszymi od siebie kolegami. Wpływ jego nie ograniczał
się do stworzenia „Sztuki i Narodu” oraz nadania biegu pismu, również ten wpływ można
dostrzec w kształtowaniu artystycznej wyobraźni Bojarskiego, którego najlepszym i najdoskonalszym utworem stanie się Pożegnanie Mistrza, groteska, w której będzie dominować
literacki motyw muzyki Jana Sebastiana Bacha i dwunastu dyrygentów z podniesionymi do
góry pałeczkami.
Kopczyński odszedł bez pożegnania, zabrakło nawet skromnego nekrologu w „Sztuce i
Narodzie”. Dramat wojennego pokolenia dopiero się zaczynał. Pierwszy miał go poznać do
głębi Tadeusz Borowski.
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Rozdział VI

WPIEKŁOWSTĄPIENIE
Jest w obrazach Hieronima Boscha van Aeken, wielkiego Flamanda, żyjącego pod koniec
średniowiecza w Brabancie, przedziwna i szokująca wizja świata, nienormalnego, ogłupiałego
od wojen i zbrodni, widziana okiem człowieka zgorzkniałego i doświadczonego zarazem.
Wizja świata posunięta aż do groteski. Na jego znakomitych płótnach (z którymi zetknąłem
się przed paru laty w Holandii na wystawie jubileuszowej amsterdamskiego Rijksmuseum)
widzimy przeczucie czasów nowych – maszyny piekielne sprzężone z człowiekiem pokrywają niebo, zasnute dymami i ogniem palących się domostw, ludzie uginają się po ciężarem
klęsk i nieszczęść. Jego postaci nie mają w sobie nic z godności, daleko im do piękności, nawet Chrystus ma twarz zadręczonego strachem kretyna. Drwina z zastanych warunków, w
jakich przyszło żyć malarzowi, jest tak ogromna i niebywała, że zaskakuje nadzwyczajnością
skojarzeń, budząc podziw, a może nawet lęk przed genialną wyobraźnią starego mistrza z
Bois Le Duc, którego nowoczesność spojrzenia jest czymś istotnie zadziwiającym. I nie Goya, autor cyklu Caprichos czy jeszcze ostrzejszego w swej wymowie Désastres, ten odtwórca
ostatnich chwil rozstrzeliwanych, mógłby być malarzem naszej młodości, lecz właśnie ów nie
znany bliżej Flamand, o twarzy znużonego furmana, oczach wypranych z blasku, w których
nic poza obojętnością. On pierwszy poznał kształt piekła, które nosi wszelkie cechy ludzkie, i
on też pierwszy zrozumiał chyba, że to człowiek człowiekowi gotuje los, co wyraził sugestywnie na swych obrazach. Nawet raj w jego ujęciu ma w sobie coś złowrogiego i posępnego. Żrąca ironia Boscha dosięga wszystkiego co ludzkie, z nieubłaganym gestem, aby je pokazać i wyszydzić. Homo sapiens staje się dla niego synonimem poczciwego głupca, zabijającego się o sprawy doczesne, podczas gdy czeka go w rzeczywistości wielka nieznana – Sąd
Ostateczny. Może ten człowiek wędrować, może weselić się, jak na słynnym Statku głupców,
ale dokąd go to prowadzi? Wizje Apokalipsy, czytywanej zapewne wieczorami na progu domu, zawładnęły wyobraźnią mistrza z Bois Le Duc do tego stopnia, że świat jego przemienił
się w fantasmagorię, zaś ludzie utracili swe prawdziwe rysy. Czy żyjąc w czasach panowania
księcia Filipa Dobrego, który spalił i zniszczył jego rodzinne miasteczko, schludne jak
wszystkie w tym kraju, zasobne, położone nad de Dieze, rozmyślał Hieronim Bosch o końcu
świata? Patrząc na ogień i snujące się dymy, których pełno na jego obrazach, ten członek
miejscowej konfraterni malarzy na pewno zadawał sobie w myślach pytanie, czym jest zło, a
czym dobro?
W cztery wieki później, pod Krakowem i Gdańskiem, na skraju Lublina i nad Bugiem, a
także w wielu innych miejscach, cywilizowani ludzie wydzielili spore przestrzenie, grodząc je
drutem kolczastym, przez który przechodził prąd o wysokim napięciu, by w obozach liczących po kilkadziesiąt tysięcy miejsc zgromadzić osobników rodzaju ludzkiego przeznaczonych na zagładę. Fizyczną i moralną. Majdanek i Treblinka, Stutthof i Oświęcim stały się
nazwami wymawianymi głośnym szeptem, przy skurczu gardła. Piekło przybrało na ziemi
kształty realne, śmierć stawała się powszechną jak w czasach morowej zarazy, jednostka –
cyfrą statystyczną w wielkim orszaku zmarłych czy spalonych w krematoriach drugiej wojny
światowej. „Obóz, nędza, tortury, śmierć w komorze gazowej nie były bohaterstwem, nie były
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nawet czymś pozytywnym – są g ł u p o t ą tych, co się dali złapać”29 – stwierdzali autorzy
wstrząsających relacji pt. Byliśmy w Oświęcimiu. – „To zmaganie się, pozbawione prawie od
razu momentów ideologicznych. Zostawała pierwotna walka, którą samotny, upodlony więzień toczył o swój byt z równie upodlonym esesmanem i z okropną przemocą obozu”.
W naszych oczach bankrutował system zastanych wartości moralnych, wojna z całym cynizmem i bezwzględnością odsłaniała swe d r u g i e dno, zagłada była słowem najlepiej określającym ten stan. Literatura podnosiła rozpaczliwy krzyk, protestowała na każdym kroku
zgodnie ze swym sumieniem, jak mogła i jak umiała, nie była jednak w możliwości wyrazić
ludzkiej rozpaczy, ani też ludzkiego zezwierzęcenia. Równie ważne, a może nawet i ważniejsze niż nazwanie tych spraw właściwym imieniem, było wyjaśnienie przyczyn zła. Ale nie
było to proste, zło stawało się bowiem silniejsze od człowieka i jego wyobrażeń. Wielki Flamand, mistrz z Bois Le Duc, skoro nie potrafił w pełni pojąć tego świata, zniekształcał jego
obraz posuwając się do groteski. Jeśli więc nie wszystko można było wyjaśnić racjonalnie
pojmowanymi sprawdzianami, pozostawało szyderstwo, tym boleśniejsze, że właściwie drwić
należało z siebie samych. I dlatego student, postać konwencjonalna burleski Zygmunta Kałużyńskiego z 1941 r., noszącej tytuł Kanikuła30, przeżywając kosmiczną halucynację, krzyczał
przeraźliwie:
„Wszystkie gwiazdy ruszyły ze swoich miejsc. Wirują z gwizdem. Uderzają o siebie – pękają. Jaki trzask okropny. Wszystko sypie się w otchłań. Niebo całe dygoce. Firmament drży.
Ryk. KONIEC ŚWIATA (wirowanie zawrotne gwiazd na kotarze). Komety – to nie gwiazdy
– to ślepia. Straszydła, ach, wszystko na mnie. – Glob ciemny pędzi z szybkością pioruna – to
ziemia, jak zmieniona! Na mnie! Wracam na nią, by się zabić. Jestem zgubiony! (Budzi się,
muzyka urywa nagle w kulminacyjnym punkcie. Błyski na ekranie znikają.) Zdaje się, że
wrzasnąłem tak głośno – aż się obudziłem. Śnił mi się podręcznik astronomii. Niezdrowo za
dużo wiedzieć – i mówią, że mędrcy mają sen spokojny. Miałem spaść na rozżarzoną gwiazdę, broniłem się rękami i nogami. We śnie wierzymy we wszystko...”31
Zygmunt Kałużyński studiował przed wojną prawo i wydział dramaturgiczny PIST-u w
Warszawie. Okupację spędzał w Lublinie, gdzie skupił koło siebie grono przyjaciół – Jerzego
Pleśniarowicza, Witolda Handzla, Julię Hartwig, Annę Kamieńską. W tych latach, chyba najcięższych w doświadczeniach pokolenia wchodzącego naonczas w życie, powstała właśnie
Kanikuła, utwór, który był raczej wytchnieniem, ucieczką od rzeczywistości i nadzieją aniżeli
dziełem o trwalszych wartościach. Na naszym gruncie stanowi ta sztuka jakąś kontynuację
tradycji witkacowskiej, chociaż jej warstwa intelektualna jest zbyt krucha, aby mogła poważniej oddziałać, więcej w niej kuglarstwa aniżeli prawdziwych myśli i literatury. Artystycznie
niedojrzała, przegadana, obciążona bardzo młodzieńczymi zmartwieniami światopoglądowymi, Kanikuła wyrażała jednak gorący protest przeciwko okropnościom wojny i usiłowała ją
interpretować w błazeńskiej burlesce jako walkę sił dobrego ze złem. Po stronie dobra stanęli
prowincjonalni fryzjerzy z doktorem Dolitle na czele, do którego dołączyli się Żorż, organizator i poeta, Witold, głuchy, kulawy, także poeta, oraz Zygmunt, brudny i niezadowolony z
siebie filozof, postaci jak najbardziej wzięte z życia, po prostu autor Kanikuły oraz jego dwaj
przyjaciele. W tekście sztuki Kałużyński przytoczył wiersz Witolda Handzla pt. Anioł Stróż,
dość konwencjonalny, ciekawy tylko jako świadectwo wspomnienia, gdyż autor jego został
rozstrzelany w Starachowicach w roku 1944.
Stronę przeciwną reprezentuje w sztuce Gehenna, który przy pomocy otumanionych przez
29

Fragment wstępu książki pt. Byliśmy w Oświęcimiu (autorzy: 6643 Janusz Nel Siedlecki, 75817 Krystyn
Olszewski i 119198 Tadeusz Borowski). Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1958. Z
książki tej wziąłem szczegóły aresztowania Tadeusza Borowskiego i jego przejść więziennych.
30
Patrz – Zygmunt Kałużyński, Kanikuła. Fantazja dramatyczna w dziewięciu scenach. Łódź 1946. Skład
Główny: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.
31
Usunąłem z tego fragmentu wykrzykniki, nieznośnie przeszkadzającego w lekturze.
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siebie szoferów usiłuje opanować miasto i stać się jego burmistrzem. Aluzje polityczne są
więc wyraźne. Dolitle jako mędrzec zdaje sobie doskonale sprawę z tego, kim jest Gehenna,
pozwala mu działać do pewnego czasu, koniec kandydata na burmistrza zbiegnie się z pojawieniem na niebie brzydkiej Psiej Gwiazdy, czyli Alfa Canis Maior. Rzecz dzieje się w czasie
kanikuły, co ma w jakiejś mierze usprawiedliwiać stan nienormalnego napięcia. W tej walce,
zgodnie z prawami burleski, zwycięża sprawiedliwość – Gehenna okazuje się nieszczęsnym
Józiem Bzikiem, który uciekł z zakładu dla obłąkanych. Jest to rozwiązanie zdawkowe,
umniejszające sens sztuki, ale kanony burleski wymagają pojawienia się na scenie wariata.
Ponieważ drwina jest całkowita, więc i Kałużyński słowami Gehenny demaskuje autora sztuki:
„Co za podłość! Jaka nikczemność! Oh, nędznik! Więc tak wygląda zakończenie. Nędzna
sztuka – o, prawdziwie nędzna – szkoda, że teraz dopiero dostrzegam. Nie potrafił wyjść poza
płaski sentymentalizm. A sadzi się na niezwykłość. Nagromadził stek niedorzeczności – jego
zdaniem olśniewający!”
Dozorca ze szpitala dla obłąkanych, który zjawił się po Bzika, nie wiedząc, o co chodzi,
spytał doktora Dolitle: „To pana tak ruga?” Na co zapytany odpowiedział: „Nie, autora sztuki”.
Kanikuła od początku do końca jest zabawą. Sens ideologiczny i moralny tej dziwnej na
naszym terenie sztuki jest jednak jednoznaczny, chociaż zbyt wiele w niej fantazji dramatycznej i błazenady. Świat został w niej przedstawiony niczym w oczach lunatyka – coś pośredniego między marzeniem sennym a ciężarem gniotącym piersi. Trudność podjęcia problematyki wojennej w p r o s t, nie poprzez wielkie metafory, wydawała się w owym czasie oczywista. Nie można było przekazać tych wszystkich okropności w konwencjach realistycznych,
gdyż przekraczało to – i przekracza nadal – możliwości sztuki pojmowanej serio. Trzeba więc
było uciec się do pozornie fantastycznych obrazów, by uwypuklić główne cechy tego okresu
– szaleństwo i nieodpowiedzialność dziejów. Ze wszystkich rodzajów sztuki młodemu autorowi, odciętemu zresztą od wielkich środowisk artystycznych, wydawało się, że najlepiej wyrazi niedorzeczność naszych czasów fantastyczna burleska. Jest to utwór ze swej natury krzykliwy i groteskowy, o trywialnych efektach humorystycznych, zaprawionych absurdalnymi
sytuacjami, z którymi kontrastują sceny jaskrawie sentymentalne w sposób naiwny – reprezentuje je w Kanikule wzruszająca para Anusi i Studenta, wiecznego wędrowca, oraz ich niewiarygodna miłość. Kanikuła jest jak gdyby snem o zwycięstwie dobra nad złem i szaleństwem, sztuką raczej nie przeznaczoną na deski sceniczne, powstałą w okresie, kiedy trzeba
było przełamywać w sobie upiorny czad okupacji. Triumf siły, przynajmniej chwilowy, brutalnej siły nad światem niósł konsekwencje moralne. Stępiał wrażliwość społeczną, gloryfikował przemoc. Tym bardziej więc sztuka musiała być czujna. Jeśli trudno było ująć pewne
zagadnienia w kategoriach rozumowych, bo wydawały się tak absurdalne, mimo iż były faktami, należało z nich drwić, gdyż stanowiło to pewnego rodzaju obronę przed nimi. Czynili to
młodzi poeci warszawscy, postulował to ich teoretyk Łomień, a realizował siedzący wówczas
na prowincji, poddany jednak temu samemu ciśnieniu historii Zygmunt Kałużyński. Ukazując
tę walkę o dobro, o wartości ogólnoludzkie, nie zawahał się autor Kanikuły przed – nie wiem,
czy świadomym – sparodiowaniem Dziadów Mickiewicza, szyderstwo swych scen przeciwstawiając postępowemu patosowi dramatów narodowych. Była to drwina bardzo studencka,
ale zarazem śmiech, który oczyszczał i zwalczał to, co uwierało przez te lata – nastrój klęski i
świadomość przemocy. I mimo że właściwie Kanikuła jest odległa od rzeczywistego obrazu
„czasów pogardy”, że nie jest bezpośrednią relacją z nich i nie ma w niej żadnych realiów
charakterystycznych dla tamtego okresu, może stanowić pewnego typu dokument psychologiczny, będący zapisem artystycznym lat okupacyjnych.
Takim dokumentem, o wiele bardziej autentycznym, mającym cechy niesłychanie pedantycznego sprawozdania, choć napisanym dopiero po wojnie, jest opowiadanie Tadeusza Bo-
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rowskiego pod tytułem Pożegnanie z Marią. Odnosi się ono do lat, kiedy młody polonista
pracował w firmie Pędzich, składzie materiałów budowlanych na Skaryszewskiej, podłej
uliczce. Sprawia ono miejscami wrażenie reportażu, który jednak wyszedł spod pióra poety.
Motyw ulicy Skaryszewskiej pojawi się także w poezji Borowskiego, w wierszu, który może
stanowić wprowadzenie do Pożegnania z Marią. „Ulico miła, jakaś ty biedna, niżeli bruków
pełniejsza szlochów, a jednak – jesteś miła i jedna, i muszę przyznać, że ciebie kocham” –
napisze Borowski w wierszu Pożegnanie Skaryszewskiej. Ale na dobre pożegna się z nią, i
latami młodości, w tym szeroko znanym opowiadaniu. Stanowi ono niewątpliwy obrachunek
z tamtymi czasami, pozostał w nim Borowski, jak i w innych swych utworach, bezkompromisowy, dając obraz z lekka przyczerniony, odpowiednio zbrutalizowany, choć nie pozbawiony
poetyckich rysów. Zwyczajna uliczka na Pradze, brudna, zabudowana drewniakami, cuchnąca
zgnilizną otwartych rynsztoków, zabrukowana kocimi łbami, urasta prawie do symbolu okupacyjnych dni, ukazując niepatetyczną stronę Apokalipsy. Ratuje ją jednak poezja, ona też
nadaje tej ulicy znamię niezwykłości. Przeczytajmy uważnie pierwsze strony Pożegnania z
Marią, ile w nich sentymentu i liryzmu! A jednocześnie Borowski nie zapomniał, jaką funkcję
spełnia ta ulica, ukazując to z całą otwartością:
„Uliczka zagubiona między grząskim jak przegniły trup polem a szeregiem zmurszałych,
parterowych domków, mieszczących pralnię, fryzjera, mydlarnię, parę sklepików spożywczych i obskurny bar – dzień w dzień pęczniała wzbierającym, rozfalowanym tłumem, który
podpływał pod betonowe mury szkoły, wyciągał twarze ku nowoczesnym oknom, ku pokrytemu czerwoną karpiówką dachowi, podnosił głowy, wymachiwał rękoma i krzyczał. Z
otwartych okien szkoły wołano i dawano białymi dłońmi znaki jak z odbijającego okrętu”.
Szkoła na Skaryszewskiej podlegała Arbeitsamtowi i była punktem przekaźnikowym ludzi
wysyłanych na roboty do Prus, rzadko kiedy ochotniczo, najczęściej pod przymusem. Stąd
ulica cieszyła się wzięciem u żandarmów i granatowych policjantów, przy torach Dworca
Wschodniego grasowali złodzieje i drobni geszefciarze. Kombinował sklepikarz i mieszkaniec obskurnych baraków, zwanych bodajże „Polusem”, kombinował żandarm i ojciec pallotyn z pobliskiego kościółka, kombinował furman i jego przełożony. „Handel” stawał się
czymś nieodzownym, bardziej hazardem i przyzwyczajeniem niż koniecznością. Tam, na placu z materiałami budowlanymi, wśród nieustannie kombinujących, węszących za interesem
ludzi, Borowski zapoznawał się ze zwyczajnym życiem, o wiele ciekawszym w swych przejawach aniżeli wykuwanie gramatyki historycznej. „Ja z początku wynosiłem ze składu ton i
kredę koszykiem i sprzedawałem je w mydlarniach okolicznych, jednakże zżywszy się z kierownikiem serdeczniej, wszedłem z nim w spółkę, podzieliłem teren pracy i uzgodniłem sposób księgowania. Wiązała nas również produkcja bimbru, odbywająca się moim kosztem w
mieszkaniu kierownika”. Nikt bardziej od autora Pożegnania z Marią nie pokazał tego wzajemnego powiązania spraw wielkich z małymi krętactwami, owej charakterystycznej atmosfery okupacji, gdzie bohaterstwo przeplatało się ze zbrodnią i brudem, handel z poezją. Ten
„handel” dominował nad całością życia; był jego organizatorem i bóstwem, stwarzał okazje
do wybicia się – świat należał do ludzi odważnych, przy czym odwaga była w tym wypadku
synonimem sprytu. Nawet poezja z punktu widzenia ulicy Skaryszewskiej stanowiła towar do
zbycia. Uwidoczni to się najjaskrawiej w paradoksalnym, choć w istocie prawdziwym dialogu, jaki toczy się między autorem opowiadania a kierownikiem filii. Pisał Borowski:
„– Cóż ja mam wobec pana? – rzekłem beznadziejnie. – Wszystko wpakowaliśmy w bimber. Wie pan, jak to jest; trochę książek się kupiło, trochę łachów i tak. Papier też kosztował.
– A sprzeda pan chociaż te wiersze?
– Nie wiem, czy sprzedam. Nie pisałem na sprzedaż. To nie cegła dziurawka ani smoła –
odparłem urażony.
– Jeżeli dobre, to powinni kupować – rzekł ugodowo kierownik zagryzając bułkę. – Zbierzesz pan te parę tysięcy do spółki. Pan masz dobry łeb”.
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Jeżeli dobre! – w zdrowej, kupieckiej kalkulacji poczciwy kierownik wliczał i jakość poezji. Jak prawdziwy krytyk. Wystarczy co prawda papier, maszyna do pisania, woskówki i
powielacz, aby wypuścić tomik wierszy; ważny także był i nabywca. Trochę kupili poloniści,
trochę z 165 egzemplarzy wziął Szelążek – w księgarni mieszczącej się w skrzydle pałacyku,
który dziś zajmuje Akademia Sztuk Pięknych na rogu Krakowskiego Przedmieścia i ulicy
Traugutta, można było dostać po znajomości zeszyt Gdziekolwiek ziemia za zł 15 – widniały
też na półkach wtłoczone te egzemplarze pomiędzy cenne dzieła antykwaryczne. Tomik miał
winietę czarną, nieco abstrakcyjną, na której ciemne plamy niczym obłoki mieszały się z
konturami ptaka i wawrzynu. Nie bardzo świadczyła ta okładka o smaku artystycznym jej
autora, raczej o możliwościach „technicznych”.
„Wieczorami zostawałem w składzie sam wśród suszących się jak mokra bielizna okładek
tomu poetyckiego, Apoloniusz wyciął je z papieru w formacie in folio, dopasowawszy do
rozmiarów siatki ręcznego powielacza, który wypożyczony mi do odbijania niezmiernie cennych komunikatów radiowych i wartościowych rad (wraz z wykresami), jak prowadzić walki
uliczne w większych miastach, posłużył również do druku wzniośle metafizycznych heksametrów, wyrażających mój nieprzychylny stosunek do dmącego apokaliptycznie wiatru dziejów. Okładka była dwustronnie ozdobiona czarno-białymi winietami przy użyciu rewelacyjnie nowej techniki powielaczowej, pojedynczych kawałków matrycy białkowej, które nalepione na siatkę dawały białe plamy, sama zaś siatka – plamy czarne. Sposób bardzo pomysłowy, ale pochłaniał zbyt wiele farby i okładki schły już tydzień bez rezultatu”.
W grudniu 1942 roku cykl poetycki Gdziekolwiek ziemia nie podpisanego autora rozszedł
się w kręgach literackich podziemnej Warszawy.
Po Bugaju było to nowe świadectwo aktywności młodych, potraktowane o wiele poważniej, ponieważ autor wywodził się z kół polonistycznych. Utwór składał się z dziesięciu części, pisanych heksametrem bezrymowym, skłaniającym się raczej do regularności niż toniczności. Wiąże te poszczególne części wspólny motyw, obraz czasu został ukazany w wymiarach apokaliptycznych, co poeta osiągnął przez typ wiersza, jak i przez zestaw pojęć. Aura
grozy kosmicznej przepaja każdy z poszczególnych utworów, nastrój ich prawie jak na progu
Apokalipsy, z której zresztą Widzenie uzyskało motto – „Przyszedł dzień ów wielki gniewu
jego, a któż się może ostać?” Elementy katastroficzne przeplatają się w tym cyklu z obrazkami na próżno walczącego człowieka, nieświadomego, co go czeka, gdy „jednak czas się wypełni – mówi w Widzeniu Stwórca – niebo rozwinę jak kratę i złamię cztery pieczęci i ześlę
czterech Aniołów i ziemię spalę na popiół, wyżarzę łożyska rzek i lud mój wytracę do szczętu
i ślady kamieniem przywalę”.
Borowski w wierszach tego cyklu kontynuował wyraźnie wizje katastrofistów:

Słyszę tętenty koni, powietrze od kopyt huczy,
morze, co wspięte zastygło, opadnie i znów się podniesie,
lecz nikt nie ujdzie, kto ufa! Załamie się ślad pod wami,
ugnie się ziemia, gdy ciężar wszechświata zwali się na nią.
O, czemu w struny me dźwięczne kosmiczny uderza wiatr,
a struny jęcząc nie pękną? Dźwięk we mnie rośnie jak drzewo,
Wpija się w ziemię i ginie. A ludzie głusi i niemi
z uśmiechem dźwigają niebo.
(Struny)
Wyrazem pesymizmu, gorzkiego spojrzenia na „czasy pogardy” jest słynna Pieśń, jedyny
rymowany wiersz w tomie, który wywołał tyle zastrzeżeń i protestów. Rzadko który utwór w
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czasie okupacji spotkał się z takim oddźwiękiem jak właśnie ten, przejmujący w tonie, dający
wyraz przekonaniu o znikomości walki, jaką toczyliśmy.

Nad nami noc. W obliczu gwiazd
ogłuchłych od bitewnych krzyków
jakiż zwycięzców przyszły czas
i nas odpomni, niewolników?
Pustynię, step i morza twarz
mijamy, depcząc, grzmi karabin,
zwycięzców krzyk, helotów marsz
i głodny tłum cyrkowych zabaw.
Wołanie, śpiew, pariasów wiara,
łopoce wiatrem wrogi znak,
krojony talar, łokieć, miara
i chodzą ciągle szale wag.
Niepróżno stopa depce kamień,
niepróżno tarcz dźwigamy, broń,
wznosimy czoło, prężne ramię
i ukrwawiamy w boju dłoń.
Niepróżno z piersi ciecze krew,
pobladłe usta, skrzepłe twarze,
wołanie znów, pariasów śpiew
i kupiec towar będzie ważył.
Nad nami noc. Goreją gwiazdy,
dławiący, trupi nieba fiolet.
Zostanie po nas złom żelazny
i głuchy, drwiący śmiech pokoleń!
Wiktor Woroszylski we wstępie do Utworów zebranych Borowskiego nazywa ten wiersz –
kapitulacją wobec strasznego, niepoznawalnego świata, przeświadczeniem o bezsensowności
wszelkiej walki przeciw triumfującej Apokalipsie. „Jest to wypowiedź tym tragiczniejsza –
czytamy w tym wstępie – że, w stosunku do wielu rówieśników Borowskiego, nie pozbawiona elementów prawdy. Istotnie, cóż zostało po tych poległych w walce, której cele, nie tak
szlachetne, jak sądzili, ukrywano przed nimi? »Złom żelazny« i nie drwina może, ale żal i
świadomość, że to nie miało sensu, że ich młode życie szło na marne...” Nazbyt prosto i łatwo
obszedł się Woroszylski z latami trudnej walki, w której ginął naród.
Czy jednakże Woroszylski, jak zresztą i ludzie podziemia, nie wzięli tej Pieśni zanadto na
serio? Ciągle mam przekonanie, że była ona wyrazem swoistej przekory, również właściwej
poetyce twórczej autora Gdziekolwiek ziemia. Borowski, jak każdy prawdziwy pisarz, operował nie obrazem, odmalowującym przeciętność tamtych lat, lecz przejaskrawiał pewne
fakty i umyślnie, z całą świadomością obnażał ich rodowód. Starał się unikać patosu, jak
wszyscy debiutanci warszawskiego podziemia, chociaż właściwie ich twórczość odwoływała
się bardziej do sentymentu niż do intelektu, mimo iż starała się tego unikać.
Cykl poetycki Borowskiego został szybko zasygnalizowany przez „Sztukę i Naród”. Na
łamach pisma ukazały się dwie recenzje – jedna, pióra Tadeusza Gajcego, oceniała utwór z
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formalnego punktu widzenia, stwierdzając, że autor ma świadomość własnych możliwości i
stara się realizować koncepcje dla tych możliwości odpowiednie, druga – pióra Wacława Bojarskiego, stanowiła protest przeciwko postawie autora cyklu Gdziekolwiek ziemia. Wydaje
mi się tak charakterystyczna i w swej charakterystyce cenna jako wyraz poglądów w okresie
okupacji, poglądów znamiennych dla pewnych kół, że przytoczę z niej obszerne fragmenty:
„Bezimiennemu autorowi cyklu poetyckiego czasy dzisiejsze urastają do rozmiarów katastrofy kosmicznej. Oto dotychczas panowało na świecie szczęście i dobro. Po ziemi chodził
człowiek z duszą wypełnioną po brzegi łaskawością Boga. Ale pyszny i głupi nie docenił
szczęśliwości pokoju; zaczął przelewać krew. Wojna! Apokaliptyczny Bóg, rozgniewany
bezmiernym draństwem człowieka, wysyła przeciw niemu czterech aniołów zagłady. Mniejsza w tej chwili o to, że ta koncepcja katastrofy kosmicznej jest pozbawiona artystycznej konsekwencji, bo sam Bóg nie jest tylko przyczyną i sędzią, ale raczej kimś dokładającym swoją
pięść do ogólnej bijatyki. Mniejsza z tym. W człowieku dzisiejszym – mówi autor cyklu –
przeważa pierwiastek podłości. On właśnie niszczy wokół wszystko, co mogło kiedykolwiek
powstać, gdy człowiek był lepszy. W szczęku broni ginie kultura, sprawiedliwość, szczęście.
To potworne, potworne, potworne! Wszystkie siły ścierające się dzisiaj są złe już tylko
dlatego, że się ścierają. Wojna jest kosmicznym koszmarem, snem chyba. Więc cóż zostaje
poecie?

Gdziekolwiek ziemia jest snem, nieprzebudzonym jeszcze,
uwierzyć trzeba w kształt i kochać senny pozór,
na wietrze budować mgłę i w pół nie przerywać snu.
Gdziekolwiek ziemia jest snem, tam trzeba dośnić do końca.
Jeżeli mówię o tej postawie poetyckiej, to mówię nie dla niej samej. Dlatego jeszcze, że
jest ona typowa dla większości poetów dzisiejszych.
Bo w tej chwili sytuacja jest taka.
Dzielimy się na dwa obozy. W jednym wy – zmęczeni rzeczywistością, zagubieni w niej,
ukrywający twarz w dłoniach, żeby nie oglądać draństwa i walki, łajdactwa i męki. Bo – mówicie – wszystko, cokolwiek się dzieje, jest dziełem człowieka aż po serce i po mózg nawet
wypełnionego złem. Wegetujące gdzieniegdzie dobro, jeśli chce się zachować odpowiednio w
skali kosmicznej, może co najwyżej cierpieć. I niszczyć, i ustępować, i usuwać się powoli
poza granicę rzeczy i spraw ziemskich.
Tak właśnie! Według was, cokolwiek jest jeszcze na ziemi wartościowego – powinno pogardzić ziemią.
Gdy zło przejawiło się w działaniu, znaczy to, że samo działanie jest z gruntu złe. Należy z
nim zerwać i tylko kontemplować rzeczywistość. Można się zamyślić nad nią, uciec od niej w
sen, ale nic ponadto.
Postawa obozu drugiego – to postawa walki. Jedynie ona odważa się podjąć troskę o człowieka. Kontemplacja, załamanie rąk od tej troski uwalnia, rozgrzesza. Nie chcemy tego rozgrzeszania!
...Dzisiaj chodzi o to wreszcie, by d o b r o otrzymało s i ł ę. Wojna obecna nie jest dla nas
karuzelą szatana. Jest starciem dobra i zła. Nie przeraża nas, że jest to starcie dwóch sił. Troska o człowieka? Tak, ona przede wszystkim. Ale niech nie przybiera metody budowania mu
sennej ojczyzny mgieł, gdy w ojczyźnie ziemskiej żyć mu zbyt ciężko. Sztuka nasza ma być
po to, aby stworzyć w człowieku postawę m o c n e g o d o b r a. Tak trudniej? Zapewne. Ale
i piękniej.
Autor tomu Gdziekolwiek ziemia, jeden z bardzo wielu z jego obozu – tak kończy jeden z
swoich wierszy:
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Zostanie po nas złom żelazny
i głuchy, drwiący śmiech pokoleń.
Otóż nie!
Choćby miał po nas przemaszerować chamski but kata, choćby wgniótł w ziemię nasze
ciała, zniszczył, zgnoił, rozmazał, choćby zmienił naszą, jakże nędzną broń w kupę złomu –
to przecież dla przyszłych pokoleń będzie ten nasz krzyk niezaspokojony, niezadławiony,
żarliwy – pragnieniem mocnego dobra.
I choćby zawieść miało wszystko, to jedno po nas zostanie na pewno”. (SIN, nr 6, luty
1943, str. 15 i 16).
Bojarski trafnie dostrzegł w poezji Borowskiego specyficzny typ tragizmu – zwątpienie w
walkę, która właściwie była ofiarą, sceptycyzm i pozycje bezwyjściowości. Poeta sam zdawał
sobie sprawę i usiłował przełamać tę postawę bezwzględnego tragizmu, która zadźwięczała
tak ostrą nutą. To nic, że Apokalipsa mieszała się z realiami wojny i okupacji, ten typ poetycki reprezentować będzie w swej twórczości także i Tadeusz Gajcy, ważniejsze chyba, że Borowski nie dostrzegł w zasadzie procesów historycznych i ujmował problematykę bezdziejowo, niesłychanie wyobcowaną z rzeczywistości. Poddał się uczuciom rezygnacji oraz biernego trwania pod naciskiem wydarzeń i przebiegu wojny, jakby w katastroficznej wizji przewidując swój los. Jest w tych obrazach przejmujący ból i jest także nieśmiała próba szukania
jakiegokolwiek ratunku. W najpiękniejszym fragmencie cyklu, noszącym tytuł Ruiny mgieł,
sugestywnym rysunku poetyckim, w którym

nad rzeką, nad mostem wygiętym, nad naszą drogą – pamiętasz
księżyc pierwszego wieczoru czerwony i światłem wrący,
jakby wtopiony w lód. A dołem do zbiegu nieba
i sinych krawędzi ciemności spadała smuga fioletu
skłębionych chmur, jakby rzekę wyjęto z brzegów
i położono na niebo
widzimy szukanie trwałych wartości świata, będzie nią miłość, wypowiedziana przez poetę
dość nieśmiało i przyciszonym głosem, jakby Borowski nie w pełni był przekonany do tego
uczucia. Znając późniejsze publikacje okupacyjne Borowskiego, które złożyły się w 1943 r.
na Arkusz poetycki (wydany staraniem miesięcznika „Droga” jako tomik nr 2), trzeba tym
bardziej podkreślić ten motyw, podjęty na razie dyskretnie i bardzo fragmentarycznie. „Z
krawędzi zapomnienia... jawi się zarys tych rąk lub przechylenie głowy, ostrożne, uważne, i
ciepły odbłysk uśmiechu, i śpiewne, dalekie spojrzenie spod rzęs...” (Ruiny mgieł). Ten motyw rozrośnie się i stanie się mocnym akordem w Arkuszu poetyckim, akordem nowego humanizmu, którego w Gdziekolwiek ziemia możemy dostrzec zaledwie pierwsze kiełki, miłość
i przyjaźń oto elementy, na których można by budować zaufanie do przyszłości. Zarówno
jedno, jak i drugie odezwało się nieśmiałą nutą, w cyklu dominował zasadniczo ton pesymizmu. Jak w całej twórczości Tadeusza Borowskiego, tak i w tym debiutanckim tomie, pojawi
się d r a m a t g o d n o ś c i l u d z k i e j. Świadomość znikomości poczynań, przewagi zła
nad dobrem i konieczności przemijania, oto cechy tej poezji z dna wojny.

Jakże zaufać drogom i ptaki przelotne ukochać
nam, mijającym? Muzyka siedmiu niebieskich sfer
szklane półtony wywodzi ze śpiewu nocnych okrętów.
Narkotyk jawy mnie truje i kształty, światłem wyryte
kaleczą wzrok. Jakże trudno oderwać się stopom od ziemi
i dno horyzontu deptać i mijać, Staszku, jak trudno...
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Mimo pesymistycznej tonacji poezja Borowskiego wywodziła się z głębokiej odpowiedzialności wobec świata i może właśnie w poczuciu tej odpowiedzialności przybrała nutę
goryczy. Autor poetyckiego cyklu Gdziekolwiek ziemia był uczciwszy w sensie intelektualnym od swych rówieśników – umiał się przyznać do własnej klęski, nie tworzył mitów siły,
nawet jeśli to miałaby być siła dobra. Wychowanek ulicy Skaryszewskiej, miłośnik filozofów,
z których dziełami się nie rozstawał, bronił się przed rzeczywistością swoją poezją. To ona
była obroną przed natrętnym kierownikiem, żądającym podniesienia wkładu do spółki bimbrowniczej, to ona chroniła przed płaskością codziennego życia, w którym podłość była tak
bliska poświęceniu, i ona wreszcie, poezja wzniośle metafizycznych heksametrów ratowała
mimo wszystko przed cynizmem. Z tego kłębowiska, w jakim żył młody magazynier firmy
Pędzich, umiał wybrać co najważniejsze – poezję.
„Za oknem śnieg tracił błękit, mieszając się ze zmierzchem jak z szarym cementem. Wyniosła ściana spalonego domu, zrudziała jak wilgotna cegła, nabiegała czernią, nieruchomiała,
jakby milkła, bezgłośny wiatr podnosił znad torów kłęby różowego dymu, rwał je na strzępy i
rzucał na siniejące niebiosa jak płatki śniegu na przezroczystą wodę. Zwykłe przedmioty,
grząska jak zgniły melon góra piasku firmowego, kręta ścieżka, brama, trotuary, mury i domy
ulicy nikły w mroku jak we wzbierającym przypływie. Został tylko nieuchwytny szum, którym tętni najgłębsza cisza, gorący puls, którym bije ciało człowieka, i głucha tęsknota do
przedmiotów i uczuć, których człowiek nigdy nie zazna” (Pożegnanie z Marią).
Nie wiem, czy Borowski znał opinie zamieszczone w SIN-ie, ale jeśli je znał, to swoim
zwyczajem uśmiechnął się ironicznie, gdyż uważał, że to on ma rację. Siedział na Skaryszewskiej i czekał na telefon od Marii. Był 22 lutego 1943 roku, po południu odbył się u niego –
jak zwykle w środę – komplet, zdaje się, że mówił coś o swojej pracy językowej, i zdaje się,
że zgasła karbidówka. Potem czekał dalej na telefon. Wiedział, że musi zadzwonić, bo przyrzekła. Nie dzwoniła. Wróciwszy z obiadu, zasiadł znów przy telefonie, bał się, że może z
sąsiedniego pokoju nie usłyszy sygnału. Czytał jakieś wycinki gazetowe i nowelę Maurois o
człowieku, który ważył dusze po to, aby nauczywszy się zamykać je w naczynia wiecznotrwałe, zamknąć w nie i duszę swoją oraz kochanej kobiety. Ale zamknął tylko dusze dwóch
przygodnych błaznów cyrkowych, a jego dusza i dusza kobiety musiały się rozwiać we
wszechświecie.
Telefonu nie doczekał się, zasnął dopiero późno nad ranem. Wcześnie poszedł do domu,
jak zwykle z teczką pełną książek. Zjadł śniadanie, powiedział, że będzie na obiedzie i że się
bardzo spieszy, wykręcił psu ucho i poszedł na Chmielną do matki Tuśki. Była zaniepokojona
o córkę. Wobec tego pojechał tramwajem do Marii. Przypatrywał się długo drzewom Łazienek, bo je bardzo lubił. Dla odprężenia poszedł piechotą przez Puławską. Na schodach leżały
niezwykłe ilości niedopałków i, jak mu się zdawało, dostrzegł ślady krwi. Ale może to była
tylko sugestia. Podszedł do drzwi i zapukał umówionym znakiem. Otworzyli mężczyźni z
pistoletami w ręku. Czekali w pięciu, wyjęli mu z teczki dużo niepotrzebnych papierów i
przeczytaną zaledwie w połowie książkę, traktującą o elementach kultury europejskiej.
W alei Szucha Tuśka siedziała z pochyloną głową i widział tylko jej czarne włosy. Z Pawiaka zapamiętał wysoką, smukłą pannę o lekkim uśmiechu i smutnych oczach. Tuśka to była
miłość i przyjaźń, koleżanka z kompletu. Chodził więc po celi i wspominał ulicę Skaryszewską. Przypominał sobie niebo, blade i roziskrzone, spalony dom z naprzeciwka i kratę ramy
okiennej, która przecinała obraz jak witraż, myślał także o swojej dziewczynie. Chodził po
celi i w rytm kroków układał wiersze. Jeden z nich wpisał towarzyszowi celi więziennej do
Biblii, ale z innych – były to pieśni horacjańskie – zostały mu w pamięci tylko strofki, jak ta:

Przyjaciele z wolności! Pieśnią więzienną was żegnam,
po to, byście wiedzieli, że nie odchodzę z rozpaczą.
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Bo wiem, że po mnie zostanie i miłość, i moja poezja
i póki życia waszego, wspomnienie u przyjaciół.
Wywieźli ich z Pawiaka rano samochodami na dworzec. Tyle wiedzieli, że słońce świeci w
plecy, jechali więc na zachód, czyżby do Oświęcimia? Władowano ich do wagonów w tempie, po sześćdziesięciu według alfabetu. Miał pled, bonżurkę i dwa prześcieradła. Mijały godziny, rodził się pierwszy opór i nieśmiała nadzieja – w czasie drogi więźniowie powyjmowali gwoździe z jednej ściany, wyrwali deski i podjęli próbę ucieczki. Ale na dachu był karabin maszynowy, Niemcy od razu zastrzelili trzech pierwszych. Następny wychylił głowę z
wagonu i dostał w kark. Pociąg zatrzymano, z lękiem skupili się w kącie wagonu. Tadeusz
znalazł się pod kupą ludzi na dnie. Pomyślał, że jak będą strzelali, to nie do niego pierwszego.
Esesmani puścili w gęstwę pierwszą serię, zabili dwóch ludzi, trzeciego zranili w bok. Wyprowadzili wszystkich z wagonu, zrzucając opornych po prostu ze stopni. Był kwiecień, w
pobliżu pachniał las, niebo było wysokie i błękitne, dobrze było odetchnąć świeżym powietrzem. Ale esesmani z krzykiem pogonili ich do następnego wagonu, kolbami wciskali w tłum
– było ich teraz stu dwudziestu, jeden ranny i trzech zabitych. Z sufitu lała się woda, wszystkie okienka były zabite deskami, nie można było oddychać. Kiedy krzyczeli za powietrzem i
wodą, esesmani przeciągali w odpowiedzi po wagonie długą serią, więc się uspokoili. Leżeli
prawie nieprzytomni na podłodze, zrzucając z siebie rzeczy. Borowski zdjął naprzód sweter, a
potem dwie koszule. Nie pomagało. Ciało opływało potem, z nosa spływała powoli krew, w
uszach szumiało. Koła wagonów postukiwały głucho, wydawało się, że podróż nie ma końca.
Wreszcie pociąg przystanął, otworzono drzwi, na rampie z pierwszym łykiem świeżego powietrza autor Gdziekolwiek ziemia odzyskał przytomność i siły. Noc była zimna, wygwieżdżona. Nie czuł chłodu, choć naciągał na siebie zupełnie mokrą koszulę. Stali zbici w gromadę, ktoś obejmował go i szeptał:
– Bracie, bracie!
Brzmiało to jak skarga. W ponurej ciemności błyszczały regularnym światłem baraki obozu. Nad nimi wzbijał się w górę niespokojnie rwący płomień. Ciemność zbiegała się ku niemu
wielkim słupem, zdawało się, że ogień płonie na wysokim szczycie. Przez szereg więźniów
przeszedł głuchy szept: – Krematorium.
Pognali ich spiesznie naprzód, podrywając do marszu krzykiem i biciem. Nieśli trupy,
zbliżając się ku brązowemu płomieniowi, który chwiał się pośrodku fioletowego nieba. Tadeusz szedł piąty w kolumnie, słyszał za sobą ciężkie oddechy więźniów i raz po raz głuche
uderzenia. Tuż przed bramą dostał bagnetem w udo. Nie bolało początkowo, tylko rozeszło
się po ciele przejmującym ciepłem, które przy każdym kroku potęgowało się aż do bólu.
Krew spływała wzdłuż uda i łydki, krzepła śmierdzącą mazią. Zaczął kuleć, noga stawała się
ciężarem. Prowadzący esesman krzyknął, gdy przechodzili pod kratowaną bramą obozu:
– Tu będziecie mieli dobry wypoczynek! Było to 29 kwietnia 1943 r., w czwartek. A w
poniedziałek Borowski poszedł na komando, siedem kilometrów od obozu po błocie, nosić na
budy telegraficzne słupy. Przestał być człowiekiem, stał się więźniem osławionego K. L. Auschwitz. Na ręku wytatuowano mu numer 119198 na znak, że jest niewolnikiem. Zetknął się z
sytuacją, dla określenia której nazwa piekła stawała się co najmniej niewłaściwa. Ziemia nie
była snem – była ziemią umarłych. Nie można było myśleć o Apokalipsie ani wyrażać nieprzychylnego stosunku do dmącego apokaliptycznie wiatru dziejów – trzeba było żyć i walczyć na każdym kroku o życie, „organizować”, uważać, by nie padł strzał z postenketty.

Staszku, zasypiam ciężkim snem,
Odchodzę.
Jak plew na wiatr rzuciłem, wiem,
Swą młodość.
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Zbyt ciężko było życie przejść
Wyklętym.
Jak książkę do rąk wziąłem śmierć,
Pamiętaj.
Przetrwał dwa pełne lata męki. We wspomnieniach przyjaciół i kolegów obozowych Tadeusz Borowski, więzień 119198, rysuje się jako nadzwyczajny człowiek, pełny poświęcenia,
koleżeński, umiejący wspomóc drugich i podtrzymać ich na duchu. Był jak zawsze –bezkompromisowy dla siebie i dla innych. Mógł być flegerem, sanitariuszem w obozowym szpitalu,
co było szczęściem i zwiększało szansę na przetrwanie, ale dobrowolnie zgłosił się do pracy,
nie chcąc zabierać miejsca bardziej potrzebującym chwilowego wytchnienia. Nie chciał przetrwać za wszelką cenę, nie potrafił żyć inaczej. Swoją podróż do kresu ludzkiej moralności
odbył aż do gorzkiego końca, zapoznał się ze wszystkim, co było dane więźniowi. Nie ugiął
się, pisał piosenki i kolędy, jak dawniej walczył poezją o lepszy świat. A kiedy wrócił, najważniejsze dla niego było dać świadectwo prawdzie. Przekazał je w swych opowiadaniach,
najbardziej wstrząsającym dokumencie artystycznym czasu wojny. Nie ukrywał niczego, to
on sformułował słynne określenie, że „głód jest wtedy prawdziwy, gdy człowiek patrzy na
drugiego człowieka jako na obiekt do zjedzenia”. Nie heroizował postaw ludzkich, starał się
dotrzeć do sedna prawdy, choćby miała być nad wyraz bolesna. Podkreślał w tych opowiadaniach, że przywiózł z obozu przekonanie o załamaniu się dotychczasowej moralności ludzkiej, pragnął walczyć, jak umiał, o nową. Ale został mu z tamtych obozowych lat cierń pod
sercem; cierń, który go w końcu zabił.

68

Rozdział VII

KAMIENIE NA SZANIEC
Lata wojny spędzałem nad Wisłą, trzeba to brać niemal w dosłownym sensie. Kręciłem się
przez dłuższy okres czasu po Powiślu, interesy życiowe wiązały mnie z tą dzielnicą, dziwną
mieszaniną nowoczesnych kamienic ze starymi ruderami. Długie godziny wysiadywałem w
drewnianej budce, niedaleko pomnika Syreny, u wylotu ul. Tamki. Jeśli było mroźno lub
mglisto, w piecyku buzował ogień i rura tętniła drgającym ciągiem powietrza. Jeśli było ciepło i słonecznie, można było przysiąść na kamieniach, twarz poddać ku słońcu i – zapomnieć
o wszystkim. Z nasypu dochodził odgłos stukotu kół pociągu, towarowe wagony wiozły na
wschód żołnierzy w mundurach feldgrau, to była jedyna obecność wojny w tym zakątku. No i
łażący z karabinem banszuc, który pilnował zwożonego do pobliskiej elektrowni węgla.
Zachodni wiatr nanosił brudne kłęby i przyciemniał odbiciem jasną, lśniącą taflę rzeki.
Miałki piasek, ociekając strużkami wody, sypał się z dragi, ustawionej przy nadbrzeżu. Żelazne kosze wybierały piasek wprost z dna, przesuwały się miarowo, wysypując swą zawartość na brzeg. Piasek nie był nadzwyczajny, czasem trafiały się kamienie i muszle, raz nawet
wyłowiono stare pudełko po sardynkach. Nie nadawał się do tynkowania fasad, lecz jedynie
do murów, zanieczyszczenie było spore. Opodal na rzece kołysały się łodzie, duże i ciemne
jak strąki, przechylone ku zwierciadłu wody; na burtach stali piaskarze i zręcznie odmierzonymi ruchami wyciągali kosiory z wody. Ich obnażone torsy – jeśli oczywiście było ciepło –
lśniły od potu i blasku słońca, odchylali naraz tułów do tyłu i z kosiora ciekła mętna struga,
która zastygała w piasek. Łódź drgała na naprężonym łańcuchu, podnosili kotew, kiedy bat
był pełen piasku, i powoli, ćmiąc zazwyczaj papierosa, podbijali do „warsztatu”. Przychodził
mi na myśl wtedy słynny obraz Aleksandra Gierymskiego, wiszący w Muzeum Narodowym,
odtwarzający fragment obyczajowy starej Warszawy. Piaskarze klęli i nie krępując się niczyją
obecnością, toczyli rozmowy. Trudno było mówić o wytwornym stylu, zasób wplatanych
przekleństw był więcej niż zwyczajny, co miało podkreślać siłę narracji i akcentować stopień
wzruszenia. Najczęściej były to jakieś historie sentymentalne, pełne romantyzmu przedmieść,
ckliwe, nasycone melodramatem, które jednak kończyły się w „łabaju”, jak nazywano nad
Wisłą szpital Św. Łazarza przeznaczony dla wenerycznie chorych. Słuchałem tych opowieści
z braku lepszego zajęcia, wyczekując, czy nie zjawi się mój furman po piasek.
Kiedyś wojenną jesienią, kiedy byłem jeszcze daleki od literatury i jej spraw, podjechałem
wraz z furmanem do jednego z przedsiębiorstw piaskarskich nad Wisłą, by zakupić furę porządnego piasku, takiego „jak dla kanarków”. Uczyniłem to na wyraźne polecenie majstra z
budowy, na którą dostarczałem materiały budowlane. Niechętnie wykonywałem zlecenie,
gdyż cena dostawy nie zmieniała się, natomiast musiałem zapłacić o wiele więcej za piasek
niż przy dradze. Dziwne, ale ten właśnie dzień zapamiętałem w najdrobniejszych szczegółach. Miał barwę ołowiu, od Wisły wiał ostry wiatr, rzeka była pokryta pierwszym śryżem,
spływającym olbrzymimi płatami. Piaskarze podbijali do „warsztatów” zziębnięci, wilgotna
odzież na zimnie parowała. Zapłaciłem już za piasek i stałem przed kantorem, patrząc, jak
„Lalek” mój skarogniady, o grubej kości ulubieniec, ciągnie wóz na gumach pod górę. I wtedy z kantoru wyszedł do mnie jakiś starszy elegancko ubrany pan. Miał na sobie wspaniałe
futro ze lśniącym kołnierzem, czarny kapelusz à la Eden, na butach kalosze. „Lord” – pomyślałem, nie bez pewnego odruchu niechęci. Podszedł do mnie, ukłoniłem się grzecznie, wi69

dząc jego siwiejące skronie. Tylko oczy miał młode, przenikające na wskroś. Spytał, co tu
robię; sądzę, że był tym spotkaniem nie mniej zaskoczony co i ja. Wytłumaczyłem mu
zwięźle. – „Pan rozumie, wojna!” Widząc, że czeka na dalsze wyjaśnienia, dodałem: – „Jestem studentem, chwilowo zatrudnionym jako furman”. Pokiwał głową, coś jeszcze ze mną
mówił, nie pamiętam tego zresztą. Wydawało mi się to nieważne. Nazwisko właściciela tego
przedsiębiorstwa też nic mi nie mówiło.
Dopiero po wojnie z różnych publikacji wywnioskowałem, że był to dowódca oddziałów
specjalnych GL na Warszawę, słynny Wiktor – inż. Jan Strzeszewski. „Widywałam go jako
wytwornego pana – pisze Stanisława Sowińska w swej głośnej książce pt. Lata walki – »lorda« z cygarem w ustach i monoklem w oku, to jako rubasznego dorożkarza, w ogromnym
kożuchu i wielkiej czapie”.
I ja go poznałem ubranego niczym lord, czyż mogłem przypuścić, że był to komunista?
Podobał mi się, miał w swojej twarzy coś, co budziło zaufanie – należał do ludzi umiejących
kierować drugimi. Wtedy, gdy go spotkałem, przez jeden moment, w błysku spojrzenia zrozumiałem, że chciałbym być blisko niego. Ale nie spotkałem go więcej, nie starałem się o to.
Dla mnie należał do przedsiębiorców piaskarskich, nie wiedziałem – i nie mogłem wiedzieć –
że był jednym z wybitniejszych działaczy podziemia. Niebawem rozpadło się i moje przedsiębiorstwo, zaś inż. Jan Strzeszewski zginął na ul. Mostowej, broniąc się do ostatka. Sam
wszedłem w klimat walki, tym większym więc zaufaniem obdarzyłbym kogoś, kto umiałby
mną pokierować.
W roku 1942 nasze pokolenie dwudziestolatków rozpoczynało swój start literacki. Szkołą
poetycką było nam życie, to nie frazes, jaki się często słyszy, lecz potwierdzenie faktu świadczącego o rzeczywistych związkach i konsekwencjach, jakie ten związek przynosił. Pierwsze
wiersze i pierwsze kontakty z podziemiem, wykonywanie drobnych zaleceń z pełnią odpowiedzialności za nie. Czas umiał zdyskontować naszą naiwność, niedoświadczenie i upartą
wolę działania. Miało to wpływ i na postawę twórczą, od poprzednich roczników, czasem nie
tak wiele starszych, dzielił nas ogrom przeżyć i rozczarowań, zdobywanych w niezwykle
ciężkich warunkach. W większości z pochodzenia inteligenci, zaczynaliśmy powoli rozumieć,
że obok naszego, do wojny tak szczelnie zamkniętego świata doświadczeń i wzruszeń, istnieją
inne światy.
„Ten wybuch zagadnień i poszukiwanie dla nich nowych środków wypowiedzi – stwierdza
Kazimierz Wyka w swej książce o Baczyńskim – który najwcześniej dokonał się u Baczyńskiego, był natomiast pierwszą wypowiedzią nowego pokolenia. Był świadectwem tego zespołu podniet historycznych i ideowych, jaki wypada nazywać p r z e ż y c i e m p o k o l e n
i- o w y m i jaki prowadzi do znamiennej i wyróżniającej daną generację postaci zaangażowania ideowego i wyboru połączonych z tym środków ekspresyjno-artystycznych”.
Jakiego pokolenia? – zapytuje następnie Kazimierz Wyka. I częściowo odpowiadając na
postawione sobie pytanie, wskazuje na trzy ośrodki skupienia – Warszawę, partyzancki las i
obóz koncentracyjny.
Pokolenie wkraczało w życie urobione już częściowo przez szkołę. Poczucie odpowiedzialności obywatelskiej i patriotycznej, jakie zaszczepiła nam szkoła, poczucie wzmocnione
kompleksem klęski wrześniowej, kazało traktować wszystko na serio. Zdawaliśmy sobie
sprawę z cynizmu życia, ale obciążaliśmy nim los, nie ludzi. Zwykła omyłka dotkniętych
przez historię, pozbawionych jednak doświadczenia społecznego. Naszym celem była walka –
wspólnota frontu przeciw okupantowi zbliżała mimo wszystko młodych i zacierała stanowiska ideowe. Walka klasowa została jak gdyby zawieszona, wrogiem był hitlerowiec i utożsamienie tego wspólnego frontu z całością walki nie ułatwiało bynajmniej niedoświadczonym
ostrości spojrzenia na zagadnienia społeczne. Ich rozstrzygnięcie przesuwało się na okres
powojenny, tępiało ostrze zjawisk politycznych, tym bardziej że od chwili rozwiązania KPP
wpływ komunistów na moje pokolenie był znikomy. Docierał do nielicznych jednostek, po-
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wiązanych najczęściej tradycjami rodzinnymi z ruchem robotniczym, nie sięgał już inteligencji. Dramat dopiero rozpoczynał się, stąd też wierność dla podjętej sprawy stanie się cechą
charakterystyczną pokolenia. Uparta walka tym więcej pogłębiała ten rozdźwięk, odbierając
nam uroki młodości. Rzadkie były chwile wytchnienia i beztroski, coraz bardziej ciążyła nad
nami wojna. Nabieraliśmy urazów psychicznych, warunkujących specyficzną postawę, pełną
nieufności, a zarazem lekceważenia świata przez tych, którzy spojrzeli śmierci w oczy i nabrali przekonania, że pewne wartości tkwią także poza życiem. Staliśmy się po prostu dojrzalsi o własną śmierć, przewidywaną każdego dnia i każdej nocy, której obecność czuliśmy przy
sobie. Ten stygmat, jaki ciążył nad nami, notowanie imion najbliższych, którzy odeszli, pamięć po poległych stwarzały wyraziście odczuwany klimat walki.

Żyjemy na dnie ciała. Na samym dnie grozy.
Rzeźbi nas głód cierpliwy i tną białe mrozy.
U okien przystajemy. Noc za oknem czeka
i śmierć się jeży cicho, gdy czuje człowieka.
I topniejemy z wolna. Nie patrzmy sobie w oczy
na drugi dzień. Znów człowiek utopił się w nocy.
To nie jest smutek wiary. To serca tak siwieją
i stygną coraz, stygną, z miłością i z nadzieją.
Wiemy tylko. To wiemy: w ostatnim śnie cierpienia
jest dom rzeźbiony w słońcu, a pod nim ciepła ziemia,
i tam strumieniem jasnym jak przezroczystym mieczem
odbici – rozpoznamy twarze ciągle człowiecze.
– pisał Krzysztof Baczyński w październiku 1942 roku. Więcej też było w rozwoju tych
roczników przeczuć niźli doświadczenia, więcej intuicji niż prawdziwego poznania świata.
Nie było to dziwne – stał się on dla nas okaleczały, dziwnie jednostronny, wymagający wiele,
a właściwie poza walką przynoszący jedynie śmierć. Kto nie zrozumie tego klimatu lat okupacji, tych okoliczności, które kształtowały wojenną generację młodych poetów i ich rówieśników, temu ta poezja wydawać się będzie zdumiewająco monotonna, chociaż przecież właśnie jak najpełniej starała się wyrażać rzeczywistość.
Dokonać rozrachunku z samym sobą, z własną młodością, można wyłącznie przez dotarcie
do dna. Tragizm pokolenia, któremu przyszło wzrastać w okupacyjnym zagubieniu, był powiązany z podjęciem romantycznych tradycji walki narodowej, podbudowanej na dobitek
pewną dozą mistycyzmu. Młodzi poeci wzrastali w świecie zupełnie odrębnym, jaki im
przedstawiono w szkole, jeszcze się w pełni z tej szkoły nie wydobyli, jeszcze tkwiły w nich
wszelkie nienawiści i resentymenty, od których nie tak łatwo się było uwolnić dwudziestoletnim, gdy zmuszeni już byli kształtować nową, własną moralność walki, i to w dodatku bezkompromisowej, bezprzykładnej w dziejach. Czasy pogardy stały się codzienną rzeczywistością, tym więcej wzmagała się jakaś wiara w sens ofiar ponoszonych przez społeczeństwo,
jakieś przekonanie, bynajmniej nie wyniesione z rzeczywistych przesłanek, lecz marzeń, że to
wszystko, co stało się udziałem młodych, jest przygotowaniem do innego, lepszego świata.
Ale myślano o nim nie w kategoriach politycznych, nawet nie w społecznych, lecz idealizując
rzeczywistość starano się wzmagać poczucie wielkości tych poświęceń. Były to złudzenia.
Hitleryzm nie miał cech mistycznych, był triumfem panującego drobnomieszczaństwa,
wspartego przez wielki kapitał, jego hasła stanowiły najbardziej wsteczne, obskurne i demagogiczne poglądy, obliczone na umysły prymitywne. Poparte sukcesami stanowiły groźbę dla
całego świata. Wojna dla młodych nie miała jednak cech normalnej walki; nabierała wszel-
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kich przesłanek irracjonalnych przez swą grozę totalnego niszczenia, przez absolutną i bezmyślną przypadkowość w wyborze ofiar. Stawała się Apokalipsą naszych dni. Większość
młodych poetów, związanych z tą tradycją romantycznej walki narodowej, dostrzegała chętniej tę bohaterską maskę wojny aniżeli jej prawdziwy sens społeczny. Listopadowy numer
,,Sztuki i Narodu” mógł być tego przykładem. Otwierało go zawołanie: „1830–1942. Sto
dwunasta rocznica zbrojnego czynu narodowego”. Ujawniała się skłonność do gestu, pięknego poetyckiego gestu, którego miara polityczna nie miała bynajmniej większych wartości. To
już stary Bismarck mawiał, że „Polacy są poetami w polityce i politykami w poezji”. Coś z tej
prawdy, podpatrzonej przez niechętnego nam „żelaznego kanclerza”, przechodziło na lata
okupacji.
Nieco inaczej patrzał na te sprawy Tadeusz Borowski, syn robotnika, magazynier firmy
Pędzich i student tajnego wydziału polonistyki, chociaż w swych wierszach był równie tragiczny i rozdarty co i jego rówieśnicy. Ale powód tej rozterki był inny. Odczuwając jakiś
fałsz w idealistycznym pojmowaniu świata, Borowski usiłował protestować przeciwko temu.
Nie umiejąc znaleźć konturów przyszłości, społecznie wyraźnie określonej, młody poeta stawiał na negację tego wszystkiego, z czym się zetknął. Stąd też sceptycyzm, niewiara w jego
poezji i ów ton sarkazmu.

Spod brwi zmarszczonych boleśnie oczy człowiecze patrzą.
Przeminie żelazny krok, chorągwie dymu się zetlą,
umilknie kobiet pisk i zawodzenie pobitych,
pomniki nasze i bronie, i tarcze pójdą na złom
i ślady zawieje wiatr. Wnuk nasz, z kobiety zrodzony,
zwycięzcy i niewolnika imion zapomni na zawsze.
Spod brwi zmarszczonych boleśnie oczy człowiecze patrzą
i milczy poety pieśń w gniewnie ściśniętych ustach...
– pisał Borowski w fragmencie, noszącym znamienny tytuł Czasy pogardy, należącym do
cyklu poetyckiego Gdziekolwiek ziemia. Jeśli nawet tliła się nadzieja w tych wierszach, to nie
dla pokolenia, które przeżywało ten groźny czas, dopiero potomni będą uwolnieni od tych
przekleństw, jakie stały się udziałem naszym.
Borowski był fascynującą indywidualnością, miał duży wpływ na swoich rówieśników,
chociaż ścierał się z nimi nieustannie, polemizował, drwił z ich poglądów i szydził. W gruncie
rzeczy były to przyjacielskie sprzeczki, chociaż częstokroć chodziło o sprawy zasadniczej
wagi. Był wysłuchiwany z uwagą, co nie znaczy, żeby mu oponenci mieli od razu przyznawać
rację. Cieszył się autorytetem, zdobytym pozycją osobistą, co nie jest tak łatwe w środowisku
młodych twórców. Dlatego śmiem twierdzić, że jego uwięzienie było nie tylko ciosem dla
młodego pisarza, ale niejako klęską wojennej generacji piszących. Debiutancki tomik zaczął
oddziaływać na rówieśników już, niestety, w momencie, kiedy Borowski został całkowicie
odizolowany z życia literackiego. Można pozwolić sobie na pewną ryzykowną jak każda hipotezę, że zupełnie inaczej by się przedstawiał front młodych twórców, gdyby Borowski pozostał wśród nich w Warszawie. Jego powiązanie z ruchem robotniczym, wpływ na przyjaciół, chociaż przeciwników ideowych, jak Wacław Bojarski czy Andrzej Trzebiński, z którymi blisko się trzymał, stanowiłyby akcent pożądany w środowisku poddanym jednostronnym
naciskom ideowym. Absolutny brak poczucia krytycyzmu w stosunku do rzeczywistości
społecznej wśród młodych wywodził się z ich braku doświadczenia, z przyjmowania haseł
politycznych za nie podlegające dyskusji przy jednoczesnym, tak typowym dla środowiska
literackiego, lekceważeniu tych spraw. Do młodych można było dotrzeć jedynie poprzez młodych. Pierwszy numer komunistycznego ,,Przełomu”, miesięcznika literacko-społecznego,
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jaki ukazał się we wrześniu 1942 r., nie mógł być atrakcyjny dla pokolenia, które debiutowało
w latach okupacji. Z konieczności czasopismo skupiało liczne grono pisarzy związanych z
przedwojennym obozem lewicy, nie było wśród nich jednak młodych. Do „Przełomu” nie
dotarł nawet Tadeusz Borowski, mający przecież powiązania konspiracyjne z tymi kręgami,
nie wiem zresztą, czy byłby drukowany. Antagonizmy pokoleniowe odgrywały w czasie okupacji o wiele większą rolę aniżeli obecnie. Młodzież, nie tylko literacka, patrzała z nieufnością na starszych, obciążając ich odpowiedzialnością za klęskę wrześniową, za ustrój, który
doprowadził w tak szybkim czasie do upadku państwa, o którym w szkołach mówiono, że jest
mocarstwem. Ten kryzys zaufania, połączony wręcz z nienawiścią do ludzi, którzy przed
wojną kierowali państwem, „był ostrzejszy w pierwszych latach okupacji. Wejście w konspiracyjną działalność, czas oddzielający od wydarzeń wrześniowych, których uczestnikami był
prawie każdy z młodych, trochę zatarło ostrość konturów. Niemniej jednak młodzież nastawiona była opozycyjnie do reżimu przedwojennego, nie chciała powrotu do tamtych warunków, chociaż dla wielu l września był tą datą graniczną, do której należało powrócić, by dokonać „rachunku krzywd”.
Dlaczego tego rodzaju stanowisko ostrej oceny przeszłości społecznej i politycznej nie
znalazło swego oddźwięku w twórczości młodych? Ogólną tendencją, niejednokrotnie wyrażaną w sformułowaniach publicystycznych, było uogólnianie wydarzeń, nadawanie im takiego poetyckiego sensu by nie zostały zwulgaryzowane przez natręctwo rzeczywistości. W
utworach młodych nie pojawią się – i jest to zjawisko wysoce charakterystyczne – nazwy tak
popularne w okresie okupacji, jak Oświęcim, Majdanek, jedynie dymy i pobojowiska wrześniowe znajdą w formie metafor swe odbicie w wierszach. Ambicją młodych było wyrazić
swój czas, dowodzą tego tomiki Borowskiego czy Gajcego, mniej charakterystyczną będzie tu
twórczość Baczyńskiego, który dopiero od okresu ścisłego powiązania się z podziemiem, a
więc od lata 1943 r., nadaje swojej poezji jednolity ton. Ale wyrazić swój czas to nie oznacza
wcale podania katalogu nazw czy wydarzeń, osadzających go w danej rzeczywistości historycznej, młodzi mieli ambicje: określić swój czas to wyrazić filozofowanie przez swoisty zespół środków artystycznych. Prasa podziemia przynosiła jakże często wierszydła na poziomie
Or-Ota, nikt z młodych nie miał tej ambicji, by zastąpić poetę w mundurze pułkownika rymowanymi deklamacjami z wymienieniem odpowiednich rekwizytów; nawet gdyby to miało
służyć najszczytniejszej sprawie. Delikatność uczuć, skromność w wyrażaniu się, niechęć do
grandilokwencji – oto cechy właściwe młodej poezji. I to wiąże też powojenną twórczość
Tadeusza Różewicza, nie związanego w okresie wojny z młodymi pisarzami warszawskimi,
ale jakże podobnego do nich klimatem twórczym.
Pisał Tadeusz Gajcy w Widmach:

Pada śmiertelny deszcz z gromnic wysokich,
idzie ciemną niziną śpiewanie,
ślizga się most, toczy się szept i zmęczone pracują tłoki
po lesie, po wodzie, po łanie –
Nachyl twarzą się ku ziemi,
tam usłyszysz, tam odnajdziesz.
Ślepną źrenice ludzi pod cięciem puchowej lotki –
nie gałązka oliwna z nieba ściętego mrozem,
lecz podłużny opada jak kropla
spod paznokcia szatana – nietoperz.
Skłębiona puchnie darń,
więc się módlmy o słoneczny promyk,
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bo wciąż noce wtulone w ogromne
skrzydła –
odpływają od rąk człowieka,
a za nimi – czy znasz?
Ten kraj.
Tym akcentem rozpaczy, zawartym w określeniu „ten kraj”, kończy młody poeta swój poemat. Mroczna sceneria zmusza wyobraźnię czytelnika, żeby podpowiedziała sobie, w jakich
warunkach rozgrywa się ten poemat, odnoszący się przecież do wojny i jej trudnych spraw.
Ale niechęć, właściwa całej generacji, do określenia zbyt jednoznacznego, skłonność do
pseudonimowania uczuć przetrwają wojnę i staną się jedną z cech wyróżniających to „pokolenie spalonych” od swych poprzedników, jak i następców. „Prościej, panie Tadziu, prościej”,
napisze do młodego twórcy Jarosław Iwaszkiewicz wiosną 1944 r., przytaczając zresztą nie
swoją własną ocenę, lecz jednego z ówczesnych czołowych poetów. Nie było to po myśli
młodych, którzy swej poezji stawiali jako jeden z głównych warunków – skomplikowanie
wewnętrzne.
Jakie to pokolenie? – rzuca pytanie Kazimierz Wyka. Nie zamierzam dawać bezpośredniej
odpowiedzi, jest nią w zamierzeniu cała książka. Chciałbym zwrócić uwagę jedynie na warunki startu literackiego – rok 1942, ustalenie się frontów, wojna rozciągnięta niemal na cały
świat, a więc nie może już być mowy o jej szybkim zakończeniu, państwa burżuazyjne w koalicji antyhitlerowskiej z państwem socjalistycznym. Nie jest to sytuacja łatwa, Europa jest
już wymęczona działaniami wojennymi, wygłodzona, but najeźdźcy daje się dobrze we znaki.
Ale pojawiają się już pierwsze oznaki oporu zorganizowanego, rozsadzającego od wewnątrz
„Festung Europa”. Mnożące się z każdym dniem oddziały partyzanckie, odwet skierowany
przeciwko okupantom powoduje, że Niemcy – odpowiadając na to wzmożonym terrorem –
czują się coraz mniej pewni w krajach, które uważali za całkowicie podbite. Niemal każdy
dzień na terenach GG, czy też obszarach z nią sąsiadujących przynosi wiadomość o niszczeniu dróg kolejowych, posterunków policyjnych, urzędów administracyjnych. Moloch hitlerowski potrzebuje ludzi – szkoła na ul. Skaryszewskiej w Warszawie rozbrzmiewa nieustannie płaczem i krzykami wywożonych, w milczeniu jednak odchodzą wagony towarowe z Żydami do obozów zniszczenia czy więźniami do kacetów. Śmierć staje się zjawiskiem powszechnym, gestapo zaprzestało już przesyłania popiołów spalonych w Oświęcimiu, dochodząc widocznie do wniosku, że miałoby z tym wiele roboty. A jednocześnie powstają coraz to
nowe wydziały podziemnego wyższego szkolnictwa, młodzi przesypiają swój czas z głową na
karabinie, nie zapominając o nauce.
Terror, łapanki, coraz to nowe aresztowania, przepełniony Pawiak, codzienne obławy na
ulicach miasta powodują krzepnięcie podziemia, które zaczyna się wzbogacać o wydawnictwa poetyckie. Przenoszone z miejsca na miejsce, przekazywane z rąk do rąk, za co przecież
grozi kara śmierci, tomiki poetyckie stają się częścią tej wielkiej i tragicznej walki. I kiedy
ukaże się opowieść o Wojtku i Czarnym, nosząca tytuł Kamienie na szaniec, to określenie
przeniesie się na całe pokolenie.

Oto, gwiazdo poranna, czuję łuny młotów.
O gwiazdo! jeśli nawet w twym blasku mi zasnąć,
ja czuję: te płomienie ból zrodził. Nie zgasną.
– pisał Krzysztof Baczyński w 1942 r. (wiersz Ugory).
Zbyt wiele jest autoświadomości w tych rozdartych rozpaczą słowach, abyśmy ich mogli
nie przyjąć. I nie zrozumieć.
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Brak wyraźnego rozeznania społecznego, przypadkowość zetknięć konspiracyjnych, nacisk środowisk, z których wyszli, spowodowały, że młodzi błądząc szukali własnych dróg. I
płacili za nie drogo. Gorzej, że częstokroć własną śmiercią.
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Rozdział VIII

WZÓR NA ŁAD SERCA
Można było odetchnąć szerzej, wiosna po Stalingradzie niosła nowe nadzieje. Czarne obwódki niemieckich gazet, zamknięte kina i teatry, hitlerowskie flagi zwieszające się gdzieniegdzie do pół masztu, cała ta żałoba oficjalnie zarządzona była tylko zewnętrznym, widocznym przejawem tego, co można już śmiało określić jako przełom. Niektórzy wróżyli nawet
koniec wojny na rok 1943. W każdym bądź razie wchodziła ona niewątpliwie w nową fazę.
Oczy wszystkich zwracały się na wschód – tam wśród bezbrzeżnych stepów nadwołżańskich
po raz pierwszy Niemcy doznali sromotnej klęski. Zagłada szóstej armii gen. Paulusa, mianowanego w dniach kapitulacji feldmarszałkiem, była czymś więcej niż militarną porażką.
Zachwiały się wtedy proporcje walki.
Za to wszystko musieli, oczywiście, zapłacić Polacy – trzy dni szalała w Warszawie łapanka o niespotykanej dotychczas skali, budy krążyły ulicami i wyłapywały przechodniów. Ponad 5000 osób znalazło się przejściowo na Serbii i Pawiaku w warunkach urągających jakiejkolwiek przyzwoitości. A później styczniowym rankiem, o bladym świcie, gdy mróz dochodził do 30°, samochody ciężarowe zabierały z więzienia zatrzymanych i wiozły ich na otoczony szczelnie kordonem SS i policji Dworzec Wschodni. Kierunek: obóz w Majdanku.
Niemcy mieli zacięte twarze pod hełmami, poruszali się sztywno i ociężale, jakby skuci mrozem, w dłoniach zaciskali kolby pistoletów maszynowych. Jakiś pijak na rondzie Waszyngtona sam wpychał się do budy, krzycząc uparcie, że „on z narodem!”, esesman z pobłażliwym
uśmiechem odepchnął natręta i kazał mu iść do domu. To wcale nie anegdota, lecz autentyczny wypadek, o którym głośno było w całym mieście. Budy przejeżdżały ulicami, sypały się z
nich kartki z adresami rodzin wywożonych, a w tramwajach, nieco przerzedzonych, chłopaczkowie na nutę dziadowskiej pieśni zaczynali przeciągle: „Posłuchajcie ludzie smutnej
opowieści...” Albo też wybuchali skoczną piosenką: „Siekiera, motyka, bimber, szklanka. W
nocy nalot, w dzień łapanka. Siekiera, motyka, piłka, młot. Drałuj, draniu, wreszcie stąd!”
Gestapo oraz SD nadal szalało i każdy dzień przynosił nowe wiadomości o ofiarach. Już
od dawna zaprzestano przesyłać rodzinom urny z popiołem spalonych w Oświęcimiu i wzywać bliskich po ich odbiór w aleję Szucha, ale śmierć nie zaprzestała swojej pracy. Pracowała, jeśli tak można rzec, z coraz większym rozmachem i szaleństwem. Żydzi z getta, zmniejszonego obszarem, wywożeni byli w wagonach wysypywanych niegaszonym wapnem do
Treblinki lub Majdanka, pustoszała ongiś tak przeludniona dzielnica północna. Transporty
szły nocą i dniem, ludzie wyczekiwali w barakach Toebbensa na wywóz tygodniami, trzy dni
i noce spędzone pod gołym niebem na Umschlagsplatzu wydawały się niczym. W Majdanku
blokowy witał ich przemówieniem: „Czy wiecie, co to K. L.? Pewnie myślicie, że to Konzentrationslager, nie, to jest – »kein Leben«. Wy tu może chcecie żyć?”
Warszawa płaciła swój codzienny haracz wojnie, miasto było coraz bardziej nienawidzone
przez okupanta. Rozmawiając z kierownikiem gospodarki okręgu warszawskiego, Schlosserem, w dniu 19 marca 1943 roku, Frank oświadczył: „Rozstrzygać zawsze powinien wzgląd,
aby Warszawa nie stała się żadną stolicą i nie odgrywała żadnej roli kierowniczej przeciw
Niemcom. Istnieje zawsze wielkie niebezpieczeństwo, że Warszawa stanie się w każdym razie ośrodkiem obszaru o znaczeniu wielkiej potęgi politycznej. Takie też było zdanie Führera.
Warszawa w idealnym obrazie musiałaby stanowić według jego przekonania jedną wielką
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fabrykę, jeden wielki dworzec i port. Jeżeli zaś setki Polaków znajdą znowu pracę i chleb i
dojdzie pod względem wyżywienia do pewnej stabilizacji, to z drugiej strony będzie się musiało zapłacić za to pewnym niepokojem politycznym. Ludzie głodujący muszą zużywać dużą
część energii na zaspokojenie głodu; skoro jednak głód się zaspokoi, wyzwoli się znów energia do innych spraw”.
Na to odpowiadał Tomasz Wiatraczny (pod tym pseudonimem krył się Tadeusz Hollender,
który uciekł ze Lwowa) kpiącym wierszem, zamieszczonym w nielegalnie wydanym tomiku
Satyry i fraszki.

Źli są Polacy, źli i niewierni,
że w Generalnej źle im Guberni,
czy źle im może, doktorze Franku,
w miłym letnisku, w pięknym Majdanku,
nie zajadają masła i szynki
w innym kurorcie, zwanym Treblinki,
że nie wymienię wśród tylu imion
ciebie, uroczy nasz Oświęcimiu...
Życie po różach, róże bez cierni
w tej Generalnej kwitną Guberni.
A ileż nowych codziennie wrażeń,
ileż wypadków, ileż wydarzeń,
we dnie łapanki, branki, macanki,
a w noc do getta wjeżdżają tanki...
Coraz głośniej było też o wyczynach bojowych. Koledzy Krzysztofa Baczyńskiego – w
imię męskiej solidarności – porwali się na wyczyn, który zadziwił Warszawę. Odbili z rąk
gestapo aresztowanego i nieludzko skatowanego „Rudego” – Jana Bytnara. Zamęczony w
katowniach gestapowskich młody chłopiec niebawem umrze, cały wysiłek poszedł właściwie
na nic. To nieprawda. Bo jedno jest ważne – „gwałt niech się gwałtem odciska”; mickiewiczowska formuła poetycka znajdowała swą realizację i potwierdzenie w rzeczywistości.
Odbicie Bytnara pod Arsenałem, gdzie padł po raz pierwszy słynny rozkaz: „Trzaskać!”,
oraz front na wschodzie, idący ku nam, pozwoliły się czuć mniej bezbronnym. Wśród tych
trudności życiowych i łapanek, wywożenia ludzi do obozów i przesiedleń z Zamojszczyzny,
młoda literatura nie zapominała o organizowaniu poranków czy wieczorków literackich. Niektórzy uważali to również za formę walki. Pamiętam spotkanie na ul. Bonifraterskiej, tuż pod
murami getta, z oknem na plac Muranowski, już opustoszały i senny. Kiedy melorecytator,
Henryk Szatkowski, akompaniując sobie na fortepianie, zakończył szeptem: „Ideał sięgnął
bruku!”, pomyślałem nie bez gorzkich skojarzeń, że jak zawsze w Polsce bruk jest splamiony
krwią. Zdawało mi się dziwnie niepokojące, że siedzę w wygodnym fotelu, a za oknem drży
pieśń żydowskiego nędzarza, błagającego rzeczywiście o chleb jak o życie. Z drugiej strony
muru skradał się drapieżnym krokiem czarny Łotysz, by ustrzelić „łebka”, który by ukazał się
poza szybą już po t a m t e j stronie, jakby mur był granicą przedzielającą nas od śmierci.
Wiersz Norwida działał swym patosem, niespodziewaną aktualnością, wzruszenie ściskało za
gardło. Coś jednak buntowało się we mnie przeciw temu wszystkiemu – recytowanej z patosem poezji – gdy obok umierali ludzie, nastrojowi kwietyzmu artystycznego, gdy właściwie
trzeba było walczyć, a jeśli nawet wierszem, to tak, by „śpiewne słowa godziły jak oszczep”.
Nienawiść do świata, złego i przewrotnego, pełnego sprzeczności trudnych do zrozumienia
dla młodych umysłów, stawała się naszym niedobrym sprzymierzeńcem. W czym tkwił ratunek – w poezji czy w walce? I czy poezja była także formą tej walki? Nas samych zżerało
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zwątpienie. Granat miał bowiem większą wartość od wierszy, był rzeczywistą siłą.
Siedziałem z pochyloną głową, byle nie patrzeć w okno, obok mnie zajmował miejsce Marek Chmura. Profil poety rysował mi się jakby przez taflę szklaną. Patrzałem na Zdzisława
Stroińskiego i przychodził mi na myśl, ba, nawet więcej — prześladował mnie jego liryk prozą, zamieszczony w listopadowym numerze SIN-u (nr 5, rok 1942), sugestywny, pełen głębokich akcentów, wrażający się w pamięć, spokojny w tonacji, a jednak bolesny. Nosił znamienny tytuł Powrót ojca. Ukazywał nasz czas w jakimś mistrzowskim skrócie. Powtarzałem
go więc w myślach, byle zapomnieć o otaczającej nas rzeczywistości – tym wygodnym fotelu
i skardze żydowskiego nędzarza za oknem.

Płosząc przeczucia chroboczące w kącie skradałem się cicho, by otworzyć urnę stojącą na
komodzie. Dlaczego tę urnę z ojcem postawiono właśnie na tle kilimu, przedstawiającego za
dnia Hawajkę pod palmą, a teraz – chyba coś nie znanego zupełnie?
Musiałem być ostrożny, a nużby zapytał: „Co tam łazisz po nocy, śpij”. Ale on teraz w tej
puszce pewno jest szary, więc nie powie nic.
A jego oczy wypukłe i bezradne po strąceniu okularów muszą być chyba na dnie.
Tak. Na tych listach jego litery coraz bardziej były niewyraźne, jakby chciały uciekać ze
swojej żółtawej kartki – jak mrówki.
Tak. W ten popiół to chyba ojciec tak po trochu się rozsypywał, to i litery się rozsypywały,
gdy pisał: „Zdrów jestem, niech was Bóg...”
Ale wtedy to było zupełnie inaczej. I dym z papierosa zapisywał szybko czas na szybach.
Warkot samochodu przyciemnił świt i rzucał w sztywny płomień lampy ćmy małe jak iskry.
Chwila była rozciągnięta jak guma. A ja czekając, aż pęknie, przytulałem się do ściany. Kiedy
zaczęli go bić po twarzy, zauważyłem, że jeden z nich ma złoty ząb i przytuliłem się do ściany jeszcze silniej. Długo, długo czekałem, aż wszystko zastygnie w szklaną kulę nie większą
od pięści, którą bym postawił na etażerce, by patrzeć na nią wieczorami.
Teraz boję się, że tamta chwila leży gdzieś sczerniała, a ja mogę ją nadepnąć, bo jest prawie ciemno.
Gdy zanurzyłem rękę w popiół – był prawie miękki i miał smak jakby mydła. Właśnie
wtedy usłyszałem obce słowa śpiewającej kompanii, a kucharka zaczęła kaszlać.
Wiosna była chłodna, Wielkanoc wypadała pod koniec kwietnia, była to najpóźniejsza podobno Wielkanoc w dwudziestym wieku. Zaczęło się robić prawie ciepło, drzewa puszczały
już pąki. Na parę dni przed świętami wypadała żydowska „noc strzeżona”, wtedy wtargnęli
do getta hitlerowcy i zaczęło się mordowanie resztek ludności. O godzinie drugiej nad ranem
z bunkrów padły strzały. Żandarmi cofnęli się w popłochu.
Stałem przed domem na Saskiej Kępie, niebo na północy było rude od płomieni, tryskających w górę iskrami jak fajerwerk, na ziemię opadały płatki spalonego papieru i pierza. Getto
broniło się, słychać było trzask pojedynczych wystrzałów i huk kanonady. Te odgłosy stawały
się z każdym dniem rzadsze i cichsze, ogień coraz mocniej obejmował mury tej dzielnicy, aż
wreszcie wygasł. Znowu wracały chwile, w których czuło się własną bezbronność jak bicie
serca.
„Sztuka i Naród” ukazała się ponownie po dłuższej przerwie, redaktor naczelny kurował
się w Zakopanem32, był zagrożony gruźlicą. Wrócił do miasta pełen entuzjazmu, kipiący
32

dzięki uprzejmości p. Agnieszki Niemczykowej z Zakopanego, z którą Wacław Bojarski był zaprzyjaźniony, otrzymałem jego listy z lat 1942 i 1943 do wykorzystania. Otrzymałem także rękopis nie znanego dotychczas, uchodzącego za zaginiony, wiersza z września 1942 r., który przytaczam, by go ocalić od zapomnienia.
BALLADA W KOLORZE FIOLETOWYM

78

Fioletowa noc po brzegi wzbierze
ciepłem złotym, brzękliwym i dusznym,
bo to księżyc, w który zresztą nie wierzę,
w parnym niebie nagle się rozpuści.
Parsknie wtedy wiatr w gąszcz leśną,
aż się rozchylą fioletowe paprocie.
Tam cię znajdę: taką małą, taką śmieszną,
owiniętą w leśny szum i w złocień.
Wtedy ku nam podejdą łaskawie
wszystkie barwy i blaski wszystkie,
a ja? Ja cię na mej dłoni postawię,
panno leśna, tajemna i miła,
żebyś pod dźwięki barw, żebyś pod blasków takt
zatańczyła.
Noc się nam cicho ku ustom nachyli,
oczy nam się rozchylą ku nocy –
Zmilkną barwy, a ty takt nagle zmylisz
i zapomnisz, komu tańczysz i po co.
Łzy pociekną ci z oczu niebieskich,
ale nic już nie zdążą dociec
–––––––––––––
Zamkną się nad nami paprocie,
zamkną się nad nami paprocie – – –
W listach do p. Niemczykowej opisywał Bojarski swoje życie, zwierzając się ze swoich trosk i radości. Podaję fragmenty dotyczące wypowiedzi młodego autora o swojej twórczości, jak i o przeżyciach z tych lat:
„Maszynopis, który mi w swoim czasie przysłano do Zakopanego, jest groteską pt. Pożegnanie z Mistrzem...
Dlaczego Ci o niej piszę? Może Ci się nie podoba nawet. Nie o to przecież chodzi w tym wypadku. Chcę tylko,
żebyś zwróciła uwagę na coś, co jest tej groteski, no – filozofią, czy jak zechcesz to nazwać.
Otóż świat jest tam zbudowany w ten sposób, że ludzie nie istnieją pojedynczo, raz na zawsze w tych samych
kształtach: »bohater« mój nie istnieje w jednej tylko postaci, ale jednocześnie w kilku, w tylu – ile ma wspomnień o sobie samym. Nie ma przeszłości i teraźniejszości. Wszystkie pamiętane chwile są na równych prawach, wszystkie trwają jednocześnie...
...Początkowo byłem nieco oszołomiony nawet Warszawą. Tyle się tu dzieje! Odjechałem z Warszawy
stłamszony, z poszarpanymi nerwami. Przyjechałem zdrowy, mocny, pioruński.
Góry to sprawa (tak, nie rzecz, a sprawa) cudowna. Mówię to z tym większą świadomością, że rzadko używam tego przymiotnika. Ile razy będę się dusił w tym podłym mieście, tyle razy będę zamykał oczy i przypominał sobie góry. Wtedy mi będzie jakoś znośniej oddychać. Powiedziałem, widzisz: podłe miasto – a wracam
przecież do niego z nienasyconą radością. To pewnie, jak ze złą kobietą, którą się kocha najmocniej właśnie
dlatego, że zła (list z 7 października 1942 r.).
...Ja Warszawy nienawidziłem kiedyś, wiesz? Była zimna, strasznie zimna, obca, swarliwa, szydząca, licho
wie jaka jeszcze! Domy niechlujne, a na tej niechlujności co drugi dzień sztandary, w trzeci – transparenty, ciągle składki, ciągle dęty patos, zakłamanie, granda. I teraz, teraz dopiero czuję się tu dobrze. Gdy domy –
Więc tak. Gdy chodzę ulicami, myślę czasem o Tobie. Doskonale wyobrażam sobie wtedy Ciebie przy sobie.
Ty właśnie pasujesz doskonale do wszystkiego tego, co jest mi bliskie. Czujesz we mnie siłę. I tak też jest. Ja
jestem silny. A czy wiesz, dlaczego? Bo najsilniejszy jest ten, kto jest zupełnie sam. Może Ci się to wyda dziwne, ale tak właśnie jest ze mną. Jeszcze może niezupełnie, niezupełnie, ale —
Jakieś niesamowite fatum jest ze mną. Odchodzą ode mnie wszyscy ci, których kocham najwięcej, lub ja muszę od nich odchodzić. Wtedy zostaje ta nadwyżka uczuć napiętych do ostateczności, a nie uwolnionych, czasem
nie wyjawionych nawet. I to jest właśnie siła.
Nie wiem, dlaczego pokazuję Ci podszewkę tych spraw.
Odchodzę co parę minut i znów dopisuję zdanie.
Piszesz mi, żebym uważał na siebie. Muszę długo żyć – powiadasz. A pewnie, pewnie. Któż by tam za mnie
żył? Tyle jeszcze muszę w życiu powiedzieć! Są takie sprawy, które noszę w sobie jak trudny płód. To nie prze-
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energią, w rozpiętej koszuli, opalony. Spotkali się z Trzebińskim, zapadał wieczór. Wieźli
rikszą jakiś transport bibuły. Asfalt i płonące wysoko pod sklepieniem nieba latarnie.
Zmierzch, z którego wynurzały się bryły domów. Bojarski opowiadał o Zakopanem. Nagle
przypomniał sobie:
– Jest! – krzyknął. – Mogę ci ją zaśpiewać w całości.
Chodziło naturalnie o piosenkę zatytułowaną Natalia, którą napoczął jeszcze przed wyjazdem do Zakopanego. I słowa, i melodia wyszły spod jego pióra. Asfalt i latarnie wysoko pod
niebem, wspominał później Trzebiński ten wieczór powrotu, i bibuła nie wiadomo po co w
tym wszystkim...
nośnia. Tak ja właśnie czuję fizycznie. Bądź spokojna. Będę na pewno żył dotąd, dopóki nie stanie się wszystko.
A stanie się jeszcze bardzo dużo... (list z 17 października 1942 r.).
...Jeśli chodzi o stan mego zdrowia, to nie jest znów tak źle, jak się Państwu wydaje. Objawy reumatyczne
ustały od chwili mego przyjazdu do Warszawy. Dreszczy zresztą też zasadniczo nie miewam. Co najwyżej lekkie, i to rzadko. Czuję się więc sielankowo (list z 25 października 1942 r.).
...Od czasu mego ostatniego listu wiele się rzeczy stało u mnie, choć nie o wszystkich pisać Ci teraz mogę.
Prawdopodobnie wszystko to będzie miało duże następstwa już w niedługim czasie. Może wtedy coś bliżej.
Więc teraz choćby tylko o tej ostatniej sprawie.
Zerwałem z narzeczoną.
Nie, nie zdradziła mnie. Kochałem ją ogromnie, jak tylko potrafiłem. Było to zresztą bardzo niewiele. Widzisz, ja bardzo mało potrafię okazać na zewnątrz, nie umiem mieć ani w ruchach, ani na twarzy tej przeogromnej tkliwości, którą miewam czasem, czasem zresztą, ale tam – w sobie, pod skórą gdzieś. Co więcej: właśnie na
zewnątrz jestem pełen kanciastości, aroganckości, jestem hipochondryk, mam charakter ogromnie nierówny,
przechodzę łatwo z nastroju w nastrój, całymi dniami potrafię odmrukiwać tylko po kilka słów, łatwo się irytuję.
To wszystko z wierzchu. Wewnątrz trzymam się mocno jednej linii, ale cóż? Z tym wszystkim, zgodzisz się, nie
jestem ideałem narzeczonego, prawda? Przez kilka tygodni siaduję czasem w »papierach« i nie istnieje dla mnie
nic innego. Przez kilka następnych nie robię nic, łażę po mieszkaniu, dłubię nożyczkami w zębach albo leżę i
patrzę w sufit.
...Więc tak: sam zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że dla kogoś życie ze mną jest męką po prostu. I jej to
powtarzałem kilkakrotnie. Nie zrażała się tym jednak, albo może raczej nie zdawała sobie sprawy z tego wszystkiego. Podczas mojego wyjazdu do Zakopanego została nagle sama wśród ludzi spokojnych, zawsze zadowolonych z siebie, łatwych w sposobie bycia, prostych, otwartych. Kiedy przyjechałem – przez ten kontrast zobaczyła całe moje skomplikowanie, zagmatwanie. Do moich spraw musiała się ciągle wspinać na palce, wyśledzać
je, ciągle czekać w naprężeniu na coś nieoczekiwanego.
...Dlatego zwróciłem jej słowo, kiedy zrozumiałem, że zaczyna jej być ze mną źle.
Zerwałem z nią, a przecież znaczyła dla mnie tak wiele. Gdy myślę o niej, mam jeszcze ciągle tę przeogromną tkliwość, której nigdy właściwie nie okazałem. Przez kilka dni byłem zupełnie rozbity. Tak, tak. Przez kilka
dni tylko. Ja zawsze szybko się podnoszę. Choć nie zawsze łatwo. Teraz znów jestem już chyba spokojny.
Wiem już teraz, że właściwie nie wolno mi się wiązać z nikim. Kochając daję z siebie wszystko, a to jest
jeszcze bardzo mało, prawie nic. Dlatego ludzie tego typu, co ja – muszą się zdecydować na uczuciową samotność. To zdanie mówię już teraz spokojnie, ot tak, jakbym się sobie przyglądał z daleka, ciekawie, ale chłodno
(list z 29 października 1942 r.).
...Nie, nie ma przecież mowy o jakimkolwiek załamaniu się. Dostałem mocno w łeb, ale cóż z tego! Przez ten
czas, odkąd przyjechałem do Warszawy – dostałem już kilka razy. I to mocniej. W inny zupełnie sposób. To, że
na ogół pisuję niefrasobliwie – niczego jeszcze nie dowodzi. Ważne jest w końcu, widzisz, to, że mam wiele
innych spraw, wobec których muszę być spokojny, zrównoważony, skupiony. To wystarcza, żebym taki był
rzeczywiście.
...Niedawno jeszcze kochałem się tak wściekle, nieprzytomnie, głupio. I jeszcze teraz czasem, psiakrew,
zdaje mi się, że ją kocham (list z 10 listopada 1942 r.).
...Nie pisałem tak długo dlatego, że miałem warunki zupełnie szczególne, które nie pozwoliły mi usiąść na
chwilę (co najwyżej na zupełnie długi okres czasu). Obecnie łapię wreszcie trochę spokoju i piszę o sobie choć
trochę. W styczniu chcę przyjechać na parę dni do Z-go (list z 19 grudnia 1942 r.).
...Piszę teraz w biurze, dlatego właśnie na maszynie. Aby szybciej!
Przede wszystkim sprawa niewesoła. Zakopane będzie dla mnie aktualne pewnie dopiero pod koniec lutego.
Niestety!
Trochę kaszlę i chrypię. Zresztą czuję się świetnie. Pracuję za kilku i nie czuję zmęczenia. Ponieważ mam
jednak zwyczaj wypoczywać »na pięć minut przed zmęczeniem«, więc i teraz pewnie na wiosnę zrobię sobie
mały remont zdrowotny, żeby mieć na lato sił jeszcze więcej. Na to lato” (list z 8 stycznia 1943 r.).
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SIN przynosił pierwsze próby określenia własnej postawy filozoficznej, drukując w dwóch
numerach artykuły o uniwersalizmie. Jeden z nich został napisany bodajże przez o. Józefa
Warszawskiego, uczonego jezuitę, zbyt poważny i trudny, aby mógł pociągać. Drugi z całą
pasją przez Trzebińskiego. W uniwersalizmie dostrzegał młody autor pewnego rodzaju „wzór
na ład serca”, uważając, iż myślenie uniwersalistyczne jest jednak czymś nowym i rewolucyjnym. Artykuł noszący tytuł Metoda złotego szczytu stanowił uczciwą konfrontację własnej
postawy –nie była ona w pełni wyklarowana, zostawiała pewne myślowe szczeliny, do czego
Trzebiński otwarcie się przyznawał. Artykuł kapelana Uderzenia, lub może kogoś z kierownictwa Konfederacji Narodu, zawsze ambitnej na punkcie spraw ideologicznych, opatrzony
został sporym cytatem z Brzozowskiego: „Nie igram słowami. Używam, staram się używać
słów najcichszych, tu jednak muszę mówić tylko tymi, które są jedyne. Jest Bóg, żyje prawda,
myśl nasza wrasta w nią i z niej wyrasta poprzez naród. Myśl nasza z naszej wyrasta duszy;
życie wytoczyło się z piersi Boga”. Jestem przekonany, że to motto poddał Trzebiński, było to
w jego stylu, uważał Brzozowskiego za fascynującego myśliciela i tkwił w jego dziełach po
uszy. Ale to nie był już Brzozowski, buntownik szturmujący ziemię i niebo, lecz człowiek
uciszony przed śmiercią, myślący już tylko o odejściu florencki gruźlik, którego pamiętnik
jest dziełem bardziej literackim niż rzeczywistymi notatkami z życia. Nazwisko Brzozowskiego przewija się nieustannie przez artykuły czy eseje Trzebińskiego, często jest wymieniane w jego intymnym pamiętniku – tworzył go przecież na wzór tamtego, umierającego we
Florencji, urzeczony zagadką umierania.
Trzebiński pisząc o uniwersalizmie stawiał sprawę jak zwykle „na ostrzu noża”, całą pasję
wkładając w swą ostatnią pracę. Atakował charakter myślenia biegunowego, jednostronnego,
które niosły indywidualizm czy totalizm, wielkie masywy filozofii. Stwierdził też, że w istocie uroki uniwersalizmu są trudne, ale postulował go też jako pewnego rodzaju przygodę duchową. „Filozofia bieguna szablonizuje człowieka. Narzuca mu proste może, ale i szablonowe, wydeptane przez innych drogi – pisał. – Uniwersalizm, filozofia proporcji, daje każdemu
z nas jego własne zadania. Niekiedy trudne aż do rozpaczy. Trzeba ustalić swój własny stosunek do obu biegunów, do biegunowo różnych wartości życia, znaleźć trzeba zawikłaną i dla
nas tylko obowiązującą drogę. Drogę w klimacie życia, a nie w klimacie bieguna i śmierci”.
Wiedział, że tego rodzaju porównanie jest tylko metaforą, bez istotnej precyzji, ale metaforą
chwytającą jednak różnice mechanizmu tych dwóch różnych stylów myślenia – biegunowego
i własnego –dopracowującego się nowych treści. Były to zaledwie postulaty, sam autor wikłał
się w sprzecznościach nie umiejąc, do czego się otwarcie przyznawał, wytyczyć właściwego
stosunku pomiędzy uniwersalizmem i historią. Ale była w tych propozycjach pasja świeżości
i odkrywczości, postawa budząca szacunek dla jego poszukiwań, choćby nie były w pełni
celne. I była w tych propozycjach ambicja stwarzania nowych wartości intelektualnych. To
właśnie on powiedział na kartach swego pamiętnika, że „artysta od strony etycznej ma tylko
dwie szanse, albo być rewolucjonistą, albo – złodziejem!” I dodawał: „Uniwersalizm akceptuje w nas żywioł jednostkowy, samotniczy i żywioł zbiorowy, społeczny. Jesteśmy jednym i
drugim. Indywidualizm i totalizm w ideologiach swoich bierze pod uwagę tylko jeden z fundamentów. Jedną postawę. Uniwersalizm – obie. Co jest umotywowaniem tego kroku – ostatecznie? Wiara, że wszystko rzeczywiście istnieje, musi być brane pod uwagę, myśl musi objąć wszystko, co jest. To jest jeszcze jasne. Realizm myślenia uniwersalistycznego. Ale co jest
umotywowaniem tego realizmu? – Przez poznanie osiąga się prawdę. Tak. Ale rzeczywistość
jest zbiorem wartości złych i dobrych. Otóż, czy poznanie zła jest także – prawdą? Zresztą tu
się nic nie kończy na poznaniu. Istnieje jedyne wyjście. Wszystko, co jest, co istnieje, co ma
swój byt, jest już z góry dobre. Zło to coś nie istniejącego, coś, co brakuje, puste miejsce w
świecie rzeczywistym. Walka człowieka ze złem jest rozwijaniem rzeczywistości, doprowadzaniem jej do stanu kwitnięcia. Czynieniem zła – niszczenie. Jest to jedna z najdziwniejszych konsekwencji uniwersalizmu. Twórczość jest apostolstwem dobra”.
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Uniwersalizm Trzebińskiego nigdy nie stanowił wyraźnego systemu filozoficznego, był
propozycją, był raczej próbą powiązania myśli i podporządkowania ich jakiejś nadrzędnej,
spajającej je koncepcji, która u młodego intelektualisty przybierała formy pewnej systematyzacji kierunkowych. Był zafascynowany Brzozowskim, urzeczony nim do końca swego krótkiego życia. „Pamiętniki Brzozowskiego były zawsze najsilniejszą z pokus. Już nie tylko dać
równe im – pamiętniki własne. Dać równe Brzozowskiemu – życie własne. Wierząc jak ja –
w winę Brzozowskiego, wierząc jednocześnie w konieczność życiowego oddziaływania, wierząc w etyczne perspektywy otwierające się przed siłą, prawdziwą siłą – to jest cynizm myśleć o tym gruźliku z Florencji w ten sposób” – zwierzał się, z całą otwartością przyznając się,
kogo sobie postawił za wzór. Był jak i Brzozowski umysłem chłonnym, przedstawiając cudze
idee, dobierał je i rozumiał po swojemu. Bez systematycznych studiów, bo je dopiero zaczynał, imponował jednak oczytaniem. We wszystko, co pisał, a pisał wiele, wkładał swój namiętny temperament i wykładał swoje myśli bardziej płomiennie aniżeli ściśle.
Dobraczyńskiemu, redaktorowi antologii Słowo prawdziwe i uczestnikowi podziemia, który stykał się w tym czasie z Bojarskim i Trzebińskim, nie spodobał się uniwersalizm tego
ostatniego. Uważał on, że młody intelektualista znalazł go na swej drodze sztucznie, była to
raczej pożywka do kombinacji myślowych aniżeli wypracowany system wartości. Natomiast
Dobraczyński wyraźnie opowiadał się za postawą filozoficzną Włodzimierza Pietrzaka, działającego pod pseudonimem Balk, oraz Bojarskiego, chwaląc ich za ortodoksyjność i racjonalistyczną podbudowę. ,,W gruncie rzeczy – jak pisał już po wojnie – uniwersalizm był najniepełniejszą zdobyczą Łomienia. Przeczuwałem, że tak się zdarzy, i nieraz, tocząc »nocne rodaków rozmowy«, prorokowałem to ojcu »Pawłowi«. Trzebiński nie zdołał do uniwersalizmu
od swojej strony całkowicie dorosnąć”. Stąd też może w SIN-ie znalazł się artykuł o. Józefa
Warszawskiego, zaniepokojeni starsi próbowali poskromić niesfornych młodych, podsuwając
im swe własne myśli. Sądzę, że już wtedy pojawiły się w rozumowaniu Trzebińskiego rozterki, którym dawał wyraz na łamach pisanego przez siebie pamiętnika. Rozterki natury ideologicznej, wypływające z niespokojności umysłu i szukania ostatecznych rozwiązań, których
widocznie nie mógł dać „wzór na ład serca”.
Bojarski więcej od uniwersalizmu pasjonował się podziemnym teatrem, dając temu wyraz
na łamach SIN-u: ,,Śmiech, zdrowa, wesoła pogarda dla ciemiężyciela – to pierwsza oznaka
siły ciemiężonego. Że powstał konspiracyjny polityczny teatrzyk kukiełkowy — to nie przypadek. Nasze nastawienie wewnętrzne dojrzało do takiej imprezy. Przyjęliśmy ją z całą naturalnością. To ważne”.
Szopka polityczna składała się z trzech części. W pierwszej, zdaniem recenzenta najsłabszej, raził fałszywy ton zaślepionej aż do upokarzającej wiary we wszechmoc aliantów treści.
„Da im Anglia szczodrze, granicę na Odrze” – śpiewano niefrasobliwie w okupowanej Warszawie 1943 roku. Tematyka tej szopki była różnorodna. Część pierwsza stanowiła rewię
wielkich polityków, druga – typków warszawskich, część trzecia – tradycyjną szopkę jasełkową, z tym, że szli do Betlejem szmuglerzy i dzieci z Zamojszczyzny, królem Herodem był
naturalnie Hitler, zaś trzema królami: Roosevelt, Churchill i – Sikorski, przyśpieszający ciągle marszu, uspokajany przez pozostałych. Bojarski uważał, że eksperyment teatralny, jakim
była ta szopka, należało uznać za całkowicie udany.
Ten siódmy z kolei numer SIN-u z kwietnia 1943 roku rozpoczynał drugi rok wydawania
pisma. Redakcja zaznaczyła to w notatce wstępnej, oświadczając, że ,,wytrwaliśmy spotykając się przez cały czas z nieufnością, lub wręcz wrogością ze strony pewnej części czytelników”. Pismo nie podobało się przede wszystkim młodym polonistom, w rozmowach prywatnych atakowali je często. Dotykał ich ostry, jadowity, niemal pamfletowy ton artykułów i
ograniczony krąg twórców. A przecież marzeniem wszystkich kataryniarzy, studiujących polonistykę, było umieścić choćby jeden raz swój utwór w SIN-ie. Były to więc poniekąd ataki
„odpalonych konkurentów”. „Ambicją naszą – stwierdzała ta notatka – była stanowcza ob-
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cość wobec aktualnego zamówienia społecznego na pseudoestetyczne laurki patriotyczne”.
Temu problemowi poświęcił swój dialog w numerze ósmym, majowym, Wacław Bojarski
jako Jan Marzec. Artykuł nosił tytuł Pochwała milczącej muzy i zajmował się problemami
poezji lat okupacji. Bojarski wypowiedział w nim szereg uwag, nurtujących od dawna środowisko młodych. Przybierając formę dialogu starał się być w miarę obiektywny. Przyznawał,
że pisanie o współczesności, w obliczu dziejących się wydarzeń, nie jest zagadnieniem ani
łatwym, ani prostym. I że właściwie to, co się pisze, stanowi drobną cząstkę tego, co powinno
się napisać. Środowisko starszych twórców utkwiło w impasie. Poeta Piotr mówi: „Moje liryki nie są wojenne ani przedwojenne, lecz pozawojenne w ogóle. I to jest moją dumą”. Przytoczył na potwierdzenie swych słów przykład żołnierza z Hiszpanii, który w okopach tłumaczył
Homera. Czy była to przepaść między czynem i słowem? Czy może wzniosły akt panowania
nad przemijającymi wypadkami? Piotr wyraźnie dostrzegał przepaść między sobą – poetą i
sobą – żołnierzem. Poeta Paweł odpowiadał na to, że nie zacznie pisać, dopóki nie znajdzie
jednego stylu wewnętrznego własnej twórczości i walki. „Każdy wielki czyn ideowy już w
swojej naturze jest obcy twórczości” – stwierdzał z pewnym sceptycyzmem Bojarski. „Żaden
z tych wojennych i powojennych poematów o walce nie osiąga wyżyn twórczości romantyków, którzy tylko walkę przeczuwali, oczekiwali jej. Prawda? Każdy z tych ludzi miał nawet
konflikt z czynem”. Ten konflikt był źródłem ich twórczości. I wielkości ich poezji. Poeta
Paweł w tym dialogu przyznawał: „Tego twojego rozdźwięku nie usuniesz, dopóki będziesz
ściśle kontynuował zdobycze twórczości przedwojennej. Nie można wziąć samych zalet z
innej epoki. Bierze się także ich słabe strony, obce tobie samemu postawy. Niestety, każda
prawdziwa twórczość musi być rewolucją. I myślę, Piotrze, że w rezultacie chodzi już tylko o
to, żeby być w zgodzie z własną tęsknotą przynajmniej. Wielka twórczość powstaje chyba ze
zgody z samym sobą. Tworzyć naprawdę można tylko sobą całym”. Na to poeta Piotr odpowiedział, nie bez pewnej melancholii: „Nie wiem, czy masz słuszność. Nadchodzą dni, które
będą ostateczną próbą dla naszych różnych racji”.
Te dni nadeszły o wiele szybciej, aniżeli się mógł spodziewać Bojarski33. Jeszcze nie zdążono rozkolportować numeru ósmego SIN-u, tego z jego dialogiem, wierszami Topornickiego
i zapowiedzią Widm przez publikację fragmentu, z lirykiem prozą Chmury Spotkanie i artykułem Łomienia Z laboratorium dramatu, gdy wydarzyła się katastrofa.
Niemcy z całą pompą przystąpili do uczczenia 400-lecia śmierci Mikołaja Kopernika. Wydali wiele broszur i książek poświęconych wielkiemu uczonemu, sam Frank uroczyście w
Krakowie 23 maja 1943 roku ogłaszał manifest niemieckości astronoma, stwierdzając, że egzystencja Kopernika jest najdumniejszą legitymacją niemieckiego przywództwa na Wschodzie. Wykpiwał przy tym polskich uczonych. To samo czynili: w Berlinie – Rust, w Poznaniu
33

W liście do p. Niemczykowej Bojarski donosił o tym, że wyprowadził się z domu i próbuje zorganizować
sobie gospodarstwo. A jednocześnie pisał:
„...Zaręczyłem się.
No, no. Spokojnie! Złap się na chwilkę za kołek w plocie i będziesz znów mogła słuchać poważnie.
Więc tak. Poznałem ją podczas Sylwestra. Lat ma 23. Szatynka, oczy niebieskie. Na imię –Halszka. Pracuje
razem ze mną. Oświadczyła mi się pierwsza. Przedstawiłem jej się w całej swojej drańskości. Tłumaczyłem, że
nikt jeszcze ze mną nie wytrzymał, że jestem choleryk i pasjonat, hipochondryk, gwałciciel nieletnich, bankrut,
golec, łobuz, literat, że zatruję jej życie, że ją będą palcami na ulicy wytykać z mojego powodu, że jestem łajdak
i poeta, że żaden ksiądz nie wpuści mnie do kościoła, jako gorszyciela, pijaka i rozpustnika.
A ona mi na to, że mnie kocha.
Więc ja jej znów, że jestem deprawator, mason, karciarz, leń itd. (patrz wyżej). A ona mi znów, że mnie itd.
(patrz wyżej!). Tak żeśmy sobie powtarzali kilkadziesiąt razy, aż wreszcie ja opadłem z sił, krzyknąłem, że ją też
kocham, i zemdlałem kilkakrotnie.
No i to wszystko. Załamałem się psychicznie. Nie wytrwałem w logicznym uporze, który sobie wyspekulowałem dokładnie. Leżę. Jestem dla siebie pełen pogardy i Ty także śmiało mną możesz w myślach pomiatać.
Stało się. Czekam piorunu.
A spokojnie mówiąc: – Ba, właśnie że nie mogę mówić spokojnie. I to sęk” (list z 14 maja 1943 r., ostatni).
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– Greiser, w Katowicach – Bracht. Gauleiterom przychodzili z pomocą dziennikarze i publicyści, uczeni i hitlerowscy pedagodzy, zachłystując się niemieckim pochodzeniem kanonika z
Fromborka, który na jednej z łacińskich książek napisał: „Boh pomagaj!” W Warszawie odbyła się w rocznicę śmierci msza żałobna „za duszę śp. Mikołaja” w kościele Św. Aleksandra
z udziałem rektora, dziekana, dyrektora Obserwatorium oraz przedstawicieli Politechniki i
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomii. Bojarski, który zjawił się na Furmańskiej w
centralnej redakcji pism KN, był dziwnie poważny i skupiony. Miał w pomyśle nową piosenkę, nie jak dotychczas partyzancką, lecz marsz żałobny. Na prośbę Stefana (Edwarda Burego)
zaśpiewał go cicho34. Refren brzmiał:

O, nie płaczcie, niech w niebo buchnie pieśń,
O, nie płaczcie, ściśnijcie mocniej pięści.
Stefan usiłował obrócić wszystko w żart, nie wyszło mu, zrobił się jakiś przygnębiający
nastrój. Wtedy Bojarski zwierzył się, że zamierza zamanifestować polskość Kopernika, składając przy pomniku na Krakowskim Przedmieściu wieniec. I poprosił Stefana, aby mu pożyczył swoją FN-kę do ochrony, czego zaskoczony nieoczekiwaną prośbą dziennikarz nie mógł
odmówić.
25 maja 1943 r., o godzinie piątej z rana, Wacław Bojarski wyszedł z domu. Na pytanie
wpółsennej matki odpowiedział ze spokojem: – Mamo, ja wychodzę. – Nie dodał żadnych
objaśnień, matka przyzwyczajona do samodzielności syna nie dopytywała się więcej. Sądziła,
że może poszedł do kościoła. Krakowskie Przedmieście leżało pogrążone w mroku, Mickiewicz twardą bryłą wyrzynał się z ciemności. Była cisza, tak głęboka, że było słychać każdy
krok na trotuarze, ulice były jeszcze puste. Nad pałacem Staszica, zamykającym Krakowskie
Przedmieście, niebo zaczęło pękać pierwszym blaskiem dnia, stalowe ostrze poszerzało się i
rozrastało. Świt nad Wisłą zaczął nabierać barw dnia, mlecznej i łagodnie błękitnej. Na ulicy
Karasia w cieniu kamienic czekało na Bojarskiego dwóch chłopców, pozdrowili się w milczeniu uściskiem ręki, w chwilę później Gajcy z uczuciem oszołomienia dotykał w kieszeni
pistoletu. Od portiera Teatru Polskiego odebrali niewielki wieniec, biało-czerwona szarfa
miała napis: „Geniuszowi Słowiańszczyzny w 400-ną rocznicę śmierci – Podziemna Polska”.
Wieniec zostawił na przechowaniu poprzedniego dnia Bojarski, który wszystko załatwiał.
Pomnik był strzeżony przez granatowego policjanta. Bojarski mimo to podszedł odważnie ku
stopniom, Stroiński nastawił swój aparat do fotografowania. Gajcy skrył się pod kolumnadą
pałacu Staszica, ubezpieczając pozostałych. Trzymał cały czas dłoń zaciśniętą na zimnej lufie.
Policjant, człowiek już starszy, widząc Bojarskiego składającego wieniec, podbiegł zaniepokojony do niego i zaczął mu perswadować, co robi. Zdaje się, że schwycił go nawet za
płaszcz, aby go odciągnąć. Gajcy wyskoczył spod pałacu, wyciągnął przed siebie FN-kę, Bojarski wyrwał się w tej chwili policjantowi, z którym się szamotał, i coś zawołał do Tadeusza.
Mogło to być „Strzelaj!”, jak i równie dobrze „Nie strzelaj!” Gajcy nacisnął dwukrotnie spust,
rozległy się strzały, na odgłos których zaskoczony policjant puścił Bojarskiego. W Komendzie Policji na Krakowskim Przedmieściu l, naprzeciw pomnika, w głębi podwórza, zrobił się
ruch.
34

Patrz St. Edward Bury, Trzy sierpnie, „Dziś i Jutro”, nr 21 (78) z dnia 25 V 1947 r. Bury podaje również
nieco inną wersję niż moja o zatrzymaniu przez żandarmerię Stroińskiego: „Uciekającego Wacława zatrzymał
nadchodzący żandarm. Zażądał od niego dokumentów i nie przeglądając ich, wręczył je policjantowi, a następnie wyjął pistolet i z odległości dwóch kroków strzelił Wacławowi w brzuch. Wacław upadł na ziemię, nie stracił jednak przytomności. Strzały zwabiły kilku przechodzących Niemców i policjantów, którzy zamknęli cały
plac Kopernika (?) i zatrzymali trzech mężczyzn, przechodzących w tym czasie. Podprowadzali ich kolejno do
Wacława i zapytywali, czy go znają. Oczywiście, wszyscy zaprzeczyli. Jednym z ujętych był Chmura. Wszystkich ich zabrali, jego zaś przenieśli najpierw na l komisariat, a potem odstawili do szpitala”.
O ile wiem, nikt poza Stroińskim-Chmurą nie został wtedy zatrzymany.
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Zaczęli uciekać – pierwszy Gajcy ulicą Kopernika koło szpitalika dziecięcego w kierunku
Ordynackiej, za nim Stroiński. Bojarski oddalał się wolno, zobaczył z daleka wychodzący z
ul. Bartoszewicza patrol żandarmerii z bronią nastawioną do strzału. Zatrzymali idącego, zażądali dowodu osobistego. Żandarm popatrzał obojętnie na kennkartę, oddał ją Bojarskiemu,
po czym strzelił, trafiając go w brzuch. Poeta upadł na bruk krwawiąc obficie. Ciężko rannego, słaniającego się na nogach i coraz to mdlejącego zawleczono do Komendy Policji, gdzie
posadzono go na krześle, z którego nieustannie zsuwał się na podłogę. Po pewnym czasie
przyprowadzono w triumfie Zdzisława Stroińskiego. Dźwigał na szyi wieniec, który mu narzucili żandarmi, ręce miał skute. Bojarski zobaczywszy go przymknął oczy, po chwili powiedział pewnym głosem na cały pokój: „Pan tu skąd? Przecież ja pana nie znam”. Stroiński
był pobity przez żandarmów, jeszcze drżał z wysiłku i przerażenia, oddychał ciężko – złapali
go w ubikacji korytarzowej, na trzecim piętrze w jednym z domów na ul. Kopernika. Opowiadał mi później, że stukał po kolei do każdego z mieszkań, dom jakby zastygł w ciszy, nikt
nie odzywał się i nikt go nie chciał wpuścić. Na schodach słychać było krzyki i kroki biegnących Niemców. Wyważyli drzwi, najgorsze było pierwsze uderzenie w twarz, potem było mu
wszystko jedno. Z Krakowskiego Przedmieścia został zaraz przewieziony w aleję Szucha.
Siedząc w tzw. tramwaju zdołał podrzeć fotografię Gajcego, którą miał przy sobie, połknął ją,
nim został wezwany na przesłuchanie. Udało mu się także wyświetlić błony w aparacie, mimo
iż ręce miał skute. Zatarł więc ślady.
Jedynie Gajcemu udało się wymknąć z tego kręgu narastającej obławy, uratował go przypadek. Pistolet wetknął w rynnę na Kopernika, aby być bez broni, i kiedy natknął się na biegnących z niepokojem w stronę strzałów żandarmów, krzyknął: „Banditen! Dort! Dort!” Nie
zwrócili na niego uwagi. Gajcy przemknął się pod domami w rozjaśniającym się dniu i dotarł
do pobliskiego mieszkania Zdzisława. Drżąc, czy w każdej chwili nie wpadnie gestapo, usuwał prasę podziemną z pokoju Stroińskiego, a przede wszystkim niemal cały nakład „Sztuki i
Narodu”. Po pistolet wrócił po paru godzinach, nie znalazł go. Ktoś musiał go podpatrzyć i
potem broń wykraść. Wsiadł do tramwaju i przejechał Krakowskim Przedmieściem, przy pomniku panował spokój. Granatowy policjant stał z jednej strony cokołu, cień drugiego widoczny był po drugiej stronie.
Nie było mnie wtedy w Warszawie, zjawiłem się dopiero w południe. Przejeżdżając tramwajem przez Aleje Jerozolimskie z Dworca Głównego wpatrywałem się w okna pokoju Zdzisława i zastanawiałem się, czyby nie zajść do niego na górę. Zrezygnowałem, gdyż walizka
była zbyt ciężka.
Na drugi dzień mieliśmy wykład prawa państwowego na Nowogrodzkiej. Na ulicy po wykładzie Zenon T., szwagier Zdzisława, zawodowy oficer, a przy tym nasz kolega, odciągnął
mnie na bok i powiedział, że Stroiński został już przewieziony na Pawiak. Gajcy nie miał
gdzie mieszkać, zaoferowałem się z pomocą. Spotkaliśmy się na mieście, zabrałem go do
siebie na Saską Kępę. Był nienaturalnie podniecony, twarz miał skurczoną w strachu, niespokojnie rozglądał się wokół siebie. Nie chciał nic czytać, leżał z rękami założonymi pod głową
i milczał. Przed odejściem, kiedy było wiadomo, że nikt nie zjawił się u jego rodziców na ul.
Międzychodzkiej i mógł już wracać do siebie, Tadeusz opowiedział mi o wszystkim. Niebawem jako Topornicki zjawił się znów w mojej dzielnicy, u państwa Schnerów czytał fragmenty Widm, część słuchaczy przyszła specjalnie po to, żeby go zobaczyć. Sprawa pod pomnikiem Kopernika była w mieście głośna, pisała o niej szeroko podziemna prasa, atakując
Konfederację Narodu za wysyłanie swych ludzi na pewną śmierć. Gajcy czytał stłumionym
tenorkiem, bardziej dla siebie niż dla zgromadzonych, poemat Widma nie znajdował poklasku, za to wiersze spotkały się z życzliwym przyjęciem. Widma były za trudne, przepoetyzowane i skomplikowane. Odprowadziłem Gajcego po tym spotkaniu do ronda Waszyngtona,
był zadowolony, że mu ktoś towarzyszy, jeszcze nie wyzbył się lęku ściganego zwierzęcia.
Patrzyłem, jak stał na platformie tramwaju, niski, w śmiesznym kapeluszu o stojącym denku,
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zielonym niczym morze, w ciemnych okularach, w ręku trzymał płaszcz i teczkę, w niej parę
egzemplarzy swego debiutanckiego tomiku pt. Widma, który rozprzedawał w czasie spotkań z
czytelnikami.
Ze Zdzisławem żegnaliśmy się w myślach, nastąpiły na Pawiaku pod koniec maja wielkie
masowe egzekucje. Więźniów wyprowadzano z cel na dziedziniec, ustawiano po trzydziestu i
wywożono następnie w ruiny getta. Tam czekały już plutony egzekucyjne. Zginął wtedy Tadeusz Hollender, niedawno aresztowany poeta. Został zatrzymany podczas jakiegoś zebrania
robotniczego na Grochowie, gdzie wygłaszał płomienną mowę, nie miał więc złudzeń, badania były krótkie. Współtowarzyszom w celi opowiadał ze swadą i humorem historie greckich
herojów, podtrzymując ich na duchu. Jego Wspomnienie z Grecji, zamieszczone w antologii
Słowo prawdziwe, było wzorem wiersza o tematyce aktualnej, zamkniętego w klasyczną formę. Autor zwracał się do niemieckiego żołnierza i wróżył mu tak samo jak greccy pasterze
wskazujący drogę: „kato, kyrie, kato” – „ciągle naprzód, panie”, że los mu w końcu wskaże
drogę do Hadesu, przed którego bramą usłyszy raz jeszcze — kato! Swój sonet Do Anglii
zakończył Hollender trzeźwą oceną sytuacji politycznej:

Błogosławiąc twym dzielnym, co gromią i toną,
tym, którzy są twym grotem i twoją obroną,
pamiętam, że kark gnieciesz niewolnym milionom.
I widząc, jak dziś walczysz z wściekłością zuchwałą
za swobodę milionów – myślę, ze nie mało
płacisz, lecz właśnie taką cenę jak przystało.
Hollender, który zetknął się gdzieś z poetami „Sztuki i Narodu”, podkpiwał sobie dobrotliwie z ich utworów, jego umysł racjonalisty raziły nadmierną egzaltacją i jakby rodzajem
miłosnej korespondencji ze śmiercią. Fizycznie brzydki, ale za to sympatyczny, o ujmującym
uśmiechu, z kaczym nosem i kosmykiem włosów spadających na czoło, należał raczej do ludzi niedocenionych, jak każdy ze sceptyków. Wyszedł ku śmierci, jak się idzie na spacer –
opanowany, z drwiącym uśmiechem na ustach. Nie miał złudzeń, korytarze pobrzękiwały od
rana gromadą policyjną, wychodzący z celi mogli zachować tylko wiarę, nigdy nadzieję. W
dniu 29 maja 1943 roku rozstrzelano ponad 600 osób, w tym głównie ostatnio aresztowanych.
Mury Warszawy pokryły się napisami „Pomścimy Pawiak!”, Frank zaś oświadczył w tych
dniach: „Generalna Gubernia jest – można by powiedzieć – nie ujawnionym stanem wyjątkowym. Wynika to z faktu, że utrzymaliśmy policyjne sądy doraźne, które jako organ egzekucyjny mogą natychmiast wykonywać wyroki”.
Te wiadomości sprawiły, iż nawet najbliżsi stracili nadzieję, że Zdzisław Stroiński żyje.
Tymczasem w szpitalu Dzieciątka Jezus konał Wacław Bojarski35. Za oknami niebo roz35

Ostatnie jego chwile opisała w liście do p. Niemczykowej Hanna Czaki (rozstrzelana pomiędzy 19 stycznia
a 15 lutego 1944 r. w ruinach getta), która razem z Bojarskim przebywała jakiś czas na kuracji w Zakopanem.
„Wróciłam niedawno z cmentarza bródzieńskiego, gdzie byłam razem z p. Halszką Boj., i piszę do Ciebie
pod świeżym wrażeniem rozmowy z nią. Już prawie dwa tygodnie od śmierci Wacka, a właściwie uzmysłowiłam to sobie dopiero dziś, gdy zahaczyłam na grobie kamień, prosty zresztą, z jednej strony ociosany tylko, z
napisem: śp. Wacław Stanisław Bojarski – żył lat 21.
Właściwie więcej niż dwa tygodnie – umarł 5 czerwca o godzinie 8-mej wieczór. Dwie godziny przedtem
robiono mu transfuzję krwi – którą przerwano, gdyż lekarz stwierdził bezowocność wszystkich wysiłków. O 7-ej
byłam w szpitalu – ale już tylko z Halszką rozmawiałam – bo właściwie zaczynała się agonia. Zaczynał już
wtedy tracić przytomność –umarł, gdy mu się oddech skończył. Umarł właściwie na zapalenie opłucnej, powstałej przez zakażenie przyranne. Właściwym powodem jednak było straszne poharatanie wątroby, którą miał
przez ten wypadek zupełnie poszarpaną.
Halszka – bardzo dzielna i bardzo mocna dziewczyna – nie odstępowała go prawie na krok przez cały czas
choroby. Jestem pełna szacunku dla jej ducha i jej poświęcenia. Rozmawiałyśmy dzisiaj bardzo długo – tak o
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błyskiwało ostrym słonecznym blaskiem, kasztany po drugiej stronie ulicy ciemniały obsypane liśćmi. Wiosna była w całej pełni, najpiękniejszy okres roku. Dr Ostrowski powiedział:
„Jeśli pacjent będzie żył dwa tygodnie, to się wyleczy!” Kula wyszła po paru dniach plecami,
sam ją sobie wyciągnął. Wydawało się, że wszystko będzie dobrze, dwunastego dnia nastąpiło
jednak wyraźne pogorszenie. Pokój szpitalny stał się kaplicą, ksiądz udzielił ślubu Wacławowi z Natalią, wymarzoną i wyśpiewaną Natalią, Halszką Marczakówną, która krążyła wokół
niego niezmordowanie w stroju pielęgniarki. Zamiast obrączki służył pierścionek z kuli. Bojarski patrzał na żonę z miłością, znali się krótko, choć była siostrą przyjaciela i kolegi z
kompletów. Z każdą minutą było gorzej, ranny tracił przytomność i majaczył. Umarł 5 czerwca 1943 roku, nie mając nawet ukończonych dwudziestu dwu lat.
„Kim byłeś?” – zapytywał w pięknym epitafium, zamieszczonym na łamach ,,Sztuki i Narodu” jego najlepszy przyjaciel, Andrzej Trzebiński.
„Kim byłeś?
Autorem mocnych, pięknych liryków prozą, autorem sześciu wykończonych i dojrzałych
jak owoce opowiadań, żywiołowym człowiekiem teatru, aktorem, reżyserem, dramaturgiem,
znawcą i miłośnikiem Norwida (a obok tego Gałczyńskiego), drugim redaktorem SIN-u i publicystą z ogniem fanatyzmu, twórcą i wykonawcą znanych już dzisiaj piosenek Uderzenia,
politykiem i żołnierzem, konspiratorem i kpiarzem.
Kim byłeś, Drogi? Twórcą najbujniejszego, jakie znam, życia. Nie ma w tym nic przesady.
W tym życiu, nie w śmierci ostatecznie, tkwi chyba coś, co nazywamy nieraz heroizmem...
To przede wszystkim miałeś na myśli, mówiąc mi kiedyś w zimie: »Myślę, że bohaterstwo
polega nie na tym, iż nie poddajemy się w żadnym wypadku, nigdy. Kiedy mając cały dzień
zabity pracą, mając odmrożone ręce i uszy i jadąc zapchanym wariacko tramwajem – wyjmuje się naraz z kieszeni jakiś tom Szekspira, Kochanowskiego czy Tomasza z Akwinu i zapada się w piętnastominutową lekturę, to mam wrażenie, że to jest istotą prawdziwego, dzisiejszego bohaterstwa«”.
I dodał Trzebiński na zakończenie: „Przyszłość nasza... zredukowała się do jednego
uświadomienia sobie, do myśli, że jesteśmy nadal bardzo blisko od siebie, że mogę Cię każdej godziny dopaść jednym susem, jedną po prostu kulą, wymierzoną mi gdzieś w tył czaszki
czy między oczy.
Dlatego też nie żegnam Cię patetycznie i »na zawsze«. Tak tylko, jak co dzień wieczorem,
kiedy kończyliśmy pod kolumną Zygmunta czy pod kościołem Św. Aleksandra nasze cyniczne opowiadanie o »życiu«. No, tak. Tak tylko. Nic ponadto – czołem. Czołem, Drogi.
...Czołem chłodnym, sięgającym, dorastającym powoli, zimnej i gwiaździstej, rozpiętej
nad nami ciemności – wieczności...”
Więc może śmierć miała przynieść ów poszukiwany „wzór na ład serca”? Nie wiem, nawet
i dzisiaj sam nie wiem, nie jestem tego pewny. Sądzę, że gwałtowna potrzeba wypowiedzenia
samego siebie dyktowała pewne słowa, pełne emocji i uniesienia, wszak tyle śmierci było
wokół. To fakt, że krążyła wokół nas, że była przy nas. „Chodzę w niej jak w płaszczu za
dużym na mnie – wiejąc szerokimi rękawami i ciągnąc poły po ziemi szeleszczącej jak blacha” – pisał w jednym z liryków Stroiński. Problem śmierci stawał się podstawowym tonem
młodej poezji, jej motywem ostatecznym. Był także rzeczywistością po prostu.

wszystkim – o chorobie, o ślubie, że tak było nagle, nawet rodziców nie zdążyli zawiadomić – aby wykorzystać
chwilę pobytu znajomego i życzliwego księdza...
Opowiadała mi dzisiaj, że na pół godziny przed śmiercią, gdy tracił już przytomność, powiedziała mu jeszcze: Pamiętaj, że ja zawsze będę twoją żoną – odpowiedział jej wtedy: dobrze – i zaczęła się agonia...
Dziwne jest życie, takie dziwne, że przestajemy chwytać jego dziwność całą. Więcej smutków, więcej łez i
bólów – wyobrazić sobie trudno...” (list z 20 czerwca 1943 r.).
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Rozdział IX

SNY O PRZETRWANIU
Redakcję „Sztuki i Narodu” przejął teraz Trzebiński. Był trzecim z kolei, który miał kierować tym pismem. Nie nocował już w tym czasie w domu, prowadził życie zawodowego
konspiratora. Miał fałszywe papiery na fikcyjne nazwisko, imię pozostało w dowodzie to samo. Poza kennkartą nosił przy sobie podrobione zaświadczenie z zakładu pracy. Pełen energii
i rozmachu jak zawsze i pełen swoistego humoru nie przejmował się drobiazgami ani trudnościami bytowymi. Żył ze stypendiów, zapomóg, a nawet ofiar, jakie wpływały dla niego za
pośrednictwem FOP-u, organizacji katolickiej, na której czele stała Zofia Kossak. Rzucił studia, uważał bowiem, że nie ma teraz na nie czasu, a po cichu wykpił przy okazji wykładowców i ich namaszczony ton. Pochłonęło go działanie i wydawać by się mogło, że to wszystko
mu odpowiadało. „Niepokój i fantastyka mojego życia to tylko akompaniament. Tło – notował w swym dzienniku. – Nad tym przechodzi się do porządku”. I jakby przekonywając sam
siebie, dodawał: „Nie zwracać uwagi na te drobne niespokojności życia. Na te zagadki i niespodzianki. Można żyć tak, że dostrzega się w życiu tylko to właśnie. Ale mam przed sobą
duże zadania”.
Całe dnie spędzał na naradach, spotkaniach i odprawach, poszerzał z każdym miesiącem
krąg znajomości, trudno było nie zetknąć się z tym wysokim, przystojnym, żywym, często nie
ogolonym chłopcem, ubranym w przykrótkie ubranie, w którym wyglądał śmiesznie niczym
olbrzymia kukła. Rzucał się w oczy, sylwetka jego była zbyt charakterystyczna, by mogła
ujść czyjejś uwagi. Dyskusje nadal pasjonowały go, pomagał w nich sobie gestykulacją, zaciskając niecierpliwym gestem pięści. W oczach pojawiał się błysk. Nie miał szacunku dla
mówców, zrażał ich sobie gwałtownością. „Jestem w ogóle antypatyczny. Poznając niektórych ludzi poznaję właśnie fragmenty siebie samego” – przyznawał się z rozbrajającą szczerością. Zdumiewał za to błyskotliwą inteligencją i ogromnym oczytaniem. W dzienniku, który
prowadził dość starannie, określał swoje obecne życie jako „burzliwą, pyszną mozaikę”. Cieszył się z tego, że nie jest ono ani ciche, ani spokojne. „Poznawanie ludzi i rozmowy z nimi –
o ile nic nie znaczą i są tylko wspaniałymi rozmowami, nowe kwatery, w których się mieszka,
pieniądze, które się zdobywa i zaraz wydaje, różne pojedyncze sukcesy i porażki – to nic nie
znaczy. Tego w ogóle nie wolno zauważyć. To nie ma prawa absorbować”. Nie zwracał uwagi, gdzie będzie nocował ani co będzie jadł. Chodził na obiady do niemieckiej stołówki przyfabrycznej i uważał za świetny kawał, że posługuje się podrobionym zaświadczeniem z miejsca pracy. Był nie tyle lekkomyślny, ile nie przywiązywał do tego większej wagi. Kiedy miał
wieczór dla siebie – pisał, dużo pisał. Miał już poza sobą groteskę sceniczną Aby podnieść
różę, której teoretyczne podstawy uzasadnił w jednym z artykułów na łamach SIN-u, pracował ciągle nad powieścią o tytule Kwiaty drzew zakazanych, coś w stylu Brzozowskiego,
trochę własnych przemyśleń, filozofii, motywów autobiograficznych, przygotowywał wreszcie nowe eseje czy artykuły do następnych numerów czasopisma. I dziennik, jego dziennik,
prowadzony z dnia na dzień, nie kronika wydarzeń, ale wykres temperatury uczuć, spostrzeżeń i myśli, wspaniałe dzieło, najwybitniejsze osiągnięcie jego krótkiego życia. Szczerość
wobec siebie, która trąci trochę kokieterią, zapiski intymne, nie bez ukrytej myśli, że dotrą
kiedyś do drugich. Codzienna spowiedź przed samym sobą. Spowiedź intelektualisty. I obsesja śmierci albo raczej – umierania. Pogoń za fascynującą go problematyką, rozmowa z sa88

mym sobą na różne tematy, które narzucało życie. Kiedy notuje wytyczne powstawania i sensu Ruchu Kulturowego, to wiadomo było, że montował wtedy z uporem ten ponadpartyjny
blok artystów, ogarniający wszystkie dziedziny sztuki. Myślał o konkretnej organizacji młodych jako o skonsolidowanej sile, rozmawiał, badał, przekonywał. Raczej nawet nie przekonywał, lecz urzekał swoją osobowością i rozmachem, z jakim rzucał swe plany. Dyskusje z
nim były przeważnie jednostronne, nie uznawał racji współrozmówców, rozchodził się z partnerami zadowolony z własnej przewagi. Narzucał, przynajmniej starał się narzucać swoją
wolę, swoje poglądy. Było w tym sporo młodzieńczej przekory. Kpił z tego, ale właściwie
przywiązywał do tych spotkań dużą wagę. Nie mógłby żyć bez nich, dawały mu bowiem poczucie własnej wartości, pobudzały do myślenia. Dyskutował, spotykał się z ludźmi, organizował podziemie kulturalne i szkicował swoje wrażenia w dzienniku z niezwykłą pasją i
skrupulatnością.
,,Mieszkam na zmianę u Anny i u Sławy. Mieszkanie u Sławy, na Wawelskiej, jest bardzo
ciche i pełne obrazów impresjonistycznych. Na szafach i po rogach pokoju stoją rzeźby”. Zamykał się w tej wieczornej ciszy i na luźnych kartkach notował myśli. Nie był sam, towarzyszył mu cień Bojarskiego. Śmierć przyjaciela dotknęła Trzebińskiego bardziej, niż przypuszczał. Był to szczególny rodzaj uczucia, licytowanie się w osiągnięciach, przy czym Trzebiński
przyznawał, że w wielu wypadkach zmarły z ran odniesionych pod pomnikiem Kopernika
przyjaciel imponował mu. A rzadko kto w ogóle mu imponował. Utrwalała się w jego umyśle
świadomość przynależności do swojej generacji – właśnie on pierwszy zatroszczył się o Borowskiego i wystarał się z pomyślnym skutkiem u władz podziemia o zapomogę na przesyłanie paczek. Nagła śmierć Bojarskiego zaskoczyła Trzebińskiego, drażniła, było w tym uczuciu trochę żalu, że i w tym Wacław go ubiegł. Obaj byli urzeczeni zagadką umierania, uwierała go więc ta śmierć. „Wiem, imponowało Ci to zawsze, mój drogi, umieranie człowieka.
Tak jak mnie jeszcze – mimo wszystko – imponuje. Nie wiem, jak ostre miałeś widzenie
wszystkiego w godzinę ostatnią. Było Ci podobno trudno oddychać, drogi. Ale znam ostrość
widzenia w minutę przed snem. Musiałeś bardzo dużo wtedy widzieć. Czy poznałeś już Boga? Poznawałeś wszystko pierwszy, wcześniej trochę ode mnie...”
Pracował wtedy nad wspomnieniem o Bojarskim, nad tym świetnym epitafium, które znalazło się w nr 9/10 „Sztuki i Narodu” (lipiec–sierpień 1943), znakomitym wprost utworze
literackim, będącym niejako studium wojennej generacji i kapitalnym przyczynkiem do jej
poznania. Kreślił portret przyjaciela i analizował czynniki zewnętrzne tej przyjaźni, chociaż
w swoich zapiskach doszukiwał się istotnych więzów łączących go z poległym. „Nie uścisnąłem twojej dłoni, nieżyjący Przyjacielu. Nie skończyło to się prosto między nami. Tam,
gdzie jest miejsce na przyjaźń, nie ma na ogół miejsca na prostotę. Nie wiem, może nie nazwałbyś tego w ogóle przyjaźnią. O, nie byłeś przecież takim zwyczajnym prostym człowiekiem i ja także miałem ambicję nie być takim zwyczajnym, prostym człowiekiem. Jestem
szczery, Wacław, boli mnie bardzo dużo ran – więc jestem szczery. Odszedłeś zbyt tajemniczo, drogi mój, zbyt zawikłanie”.
Parę wierszy dalej Trzebiński pisał w swym dzienniku:
„Powinienem Ci bardzo dużo obiecać, Wacław. Mnie jednego stać na to. Innych stać tylko
na cierpienie. Nie, ja nie cierpię. Nie umiem. Już nie umiem. Widocznie nieraz życie bardziej
nas oducza, niż uczy. Dziś ból odczuwam tylko już jako formę zmęczenia. Jakieś obezwładniające zmęczenie wszystkiego, co w nas jest. Co we mnie jest. Jestem szczery. Nie cierpię.
Powinienem Ci za to bardzo dużo przyrzec. Ale nie zrobię nawet tego. Nie rozumiem tutaj
siebie, nie wiem, Wacław. Wiem tylko, że jest taki fakt i żadnego przyrzeczenia, żadnej
obietnicy”.
Szykował wspomnienie o przyjacielu, w którym dał całego siebie. Pisał krwią, gwałtownie, w pośpiechu, jakby się bał, że nie zdąży. Chciał w tych słowach zamknąć wizję epoki i
jego, Wacława, na tym tle. Nie było w tym nic z przesady, nie było wielkich górnolotnych
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słów, tylko szczere wyznanie przyjaźni, bo w istocie cierpiał bardzo, tylko że nie chciał się
przyznać do tego przed samym sobą. Wstydził się uczuć. Pokolenie wyrastało programowo
antysentymentalnie, zbyt wiele musiało doświadczyć w młodym wieku, by nie roztkliwiać się
nad sobą. Ujawnianie prawdziwych uczuć wyglądało na nietakt, pewien stopień cynizmu w
takich wypadkach konieczny, choć nie jestem pewien, czy szczery, służył jako maska do
ukrywania istotnych wzruszeń. Byliśmy surowi dla siebie, może czasem za surowi, jak ludzie
w ostatniej godzinie życia. Lepiej było twardo zacisnąć zęby niż przyznać się do słabości nawet przed samym sobą. Wobec historii zawsze trzeba było być silnym. Chyba to miał na myśli Trzebiński, gdy pisał: „Pochłonie nas historia. Młodych, dwudziestoletnich chłopców. Nie
będziemy Mochnackimi, Mickiewiczami, Norwidami swojej epoki. Mogliśmy być Rimbaudami. Ale odrzuciliśmy to, bo szliśmy gdzie indziej. Rozumieliśmy siebie dobrze, bardzo dobrze. Myślałeś o sobie jako o postaci historycznej. Ja także. Nie byliśmy przecież specjalnie
do historii – upozowani, nie, przecież nasz gest miał powstać naturalnie, prosto, jak cień naszego działania”. Bolała go ta śmierć, chociaż może nie umiał cierpieć zwyczajnie. Męczył
się nią, stawała się zagadką i treścią myśli, to już nie była przyjaźń, ale wzajemna fascynacja
sobą, do jakiej są zdolni tylko młodzi. Śmierć Bojarskiego zniekształcała jego własne życie.
Rozumiał to, mimo iż nie kwapił się do ujawniania tego. Wstydził się, tak jest, wstydził się
uczuć.
Trzebiński miał w ręku papiery po zmarłym. Część ich spalili sąsiedzi na wiadomość, co
stało się pod pomnikiem Kopernika, oczyszczając w pośpiechu dom z podejrzanych rzeczy,
kiedy rodzice Bojarskiego byli zajęci czym innym. W papierach, jakie spalono w obawie
przed spodziewanym najściem gestapo, znajdował się pierwszy akt dramatu. Trzebiński przeglądał ostatnią nowelę zmarłego, świetną groteskę Pożegnanie z Mistrzem36, w której Bojarski trafił wreszcie na sobie właściwy ton drwiny. Był to utwór dojrzały artystycznie, pełen
ironicznego spojrzenia na świat i fantastyki, która miała posmak własnej filozofii. Jakaż radość życia przesycała tę nowelę, w której historia stawała się niczym wobec sztuki. Jej triumf
był zarazem triumfem Pożegnania z Mistrzem. – Co za symptomatyczny tytuł! Był to ostatni
utwór Wacława Bojarskiego. I pierwszy, w którym przedwcześnie zmarły autor umiał wypowiedzieć w pełni samego siebie.
W tym czasie, kiedy Trzebiński przystępował do redagowania następnego numeru „Sztuki
i Narodu”, który przecież m u s i a ł wyjść, ukazały się Widma Karola Topornickiego; Widma
– ślepa uliczka poezji okupacyjnej, w której już uprzednio znalazł się autor cyklu Gdziekolwiek ziemia..., pozór rozstrzygnięć, doszukiwanie się sił i potęg poza człowiekiem i poza
ziemią, labirynt uczuć i wzruszeń, które niczego nie wyjaśniały, oddając jedynie dokładnie
nastrój tamtych dni. O, zapis był staranny, niemal tak jakby śmierć wodziła rylcem po woskowych tabliczkach – powstawał wykres nie zdarzeń czy faktów, lecz „gorączki okupacyjnej”, wykres rozterki i dziwnego niepokoju, pełnego mistyki, odwracania oczu od rzeczywistości, chociaż z ogromnymi ambicjami przezwyciężenia jej poetyckim słowem w klimacie
dusznym od gromnic i rudym od blasku żałobnych świec. Tak, to był gorzki sen o przetrwaniu, zamknięty w niejasność i tajemniczość obrazów na swój sposób odbijających życie –
walka poetyckiej wyobraźni przeciwstawiającej się rzeczywistości.
Widma ukazały się pod koniec maja 1943 roku w ilości 250 egzemplarzy, ponadto sześć
egzemplarzy miało być odbite na papierze czerpanym. Sądzę, że było to jedynie niewykonaną
zapowiedzią albo wręcz marzeniem autora. Starannie oprawiony, jak większość puścizny
Gajcego, egzemplarz Widm pochodzi z tej zwykłej powielaczowej serii, co bynajmniej nie
uchybia wydawnictwu. W stosunku do tomiku Bugaja czy też autora cyklu Gdziekolwiek
ziemia... (bo tak określano w podziemiu Borowskiego), tom Gajcego miał okładkę odbitą w
„prawdziwej” drukarni, podobną do tej, jaką mają bloki rysunkowe dla dzieci. Nawet i papier,
36

Pożegnanie z mistrzem zostało udostępnione czytelnikom (poza pierwodrukiem w „Sztuce i Narodzie”)
dopiero w 1959 r. („L”, „Twórczość”, nr 2, luty 1959 r.). Wstęp Stanisława Marczaka-Oborskiego.
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bladozielony, był tego samego gatunku. Listek klonowy pod tytułem sugerował pewien symbol, może to był znak drukarni, gdyż i w tomie Stroińskiego pt. Okno widzimy go na tym
miejscu, a także pod tytułem zbioru Grom powszedni. Mógł to być jednak tylko zwyczajny
znak graficzny, nic więcej.
Widma składały się z dwóch zasadniczych części – poematu, od którego tom wziął tytuł,
oraz siedmiu wierszy, stanowiących wybór utworów publikowanych w prasie podziemnej,
poza SIN-em także i w „Kulturze Jutra”. Rzecz charakterystyczna, że nie dołączył do nich
Gajcy wierszy z „Nowej Polski” – Betleem oraz 1942. Noc wigilijna jako zbyt powiązanych
realiami z rzeczywistością wojenną. Podobnie jak i w cyklu Gdziekolwiek ziemia... aktualne
problemy nie ujawniały się bezpośrednio, ale tkwiły głębiej – w podjętych zagadnieniach, w
obrazach, a także w warstwie językowej. Jako utwór wybitnie alegoryczny Widma oprócz
dosłownych znaczeń przynosiły próbę sporu z „czasami pogardy”, sporu o ich prawdziwy
sens.

Czy znasz ten kraj pod soplami sczerniałych gorących gromnic
skrzypiący dawniej żywicą – dzisiaj błonami skrzydeł
nietoperzy ogromnych.
Czy znasz ten kraj,
gdzie ścieżkami westchnień
płyną nieżywe
kwiaty zwęglone i kości zwierząt łąkowych i leśnych.
Zgodnie ze stylem epoki ta wypowiedź została niejako zatopiona w niemal zagadkowej i
niezwykłej scenerii, kosmiczno-apokaliptycznej aurze, poeta nawet w obrazach, nieraz bardzo
konkretnych, operował aluzjami, jak gdyby bał się „splamić” swą wizję poetycką wulgarnymi
realiami. Walka z okupacją, z przerastającą poetę rzeczywistością, dokonywała się także i
przez usuwanie jej akcesoriów. Autor Widm chciał być całkowicie wolny, nawet w strefie
poetyckiej materii. Stąd nawrót do obrazów z pogranicza fantastyki, niezwykłości i niejasności; poemat jest właściwie przejawem snu, męczącego na skutek pojawiania się i znikania
wątków, męczącego przez obsesyjność skojarzeń i znaczeń. Rzeczywistość snu jest rzeczywistością zjawiskową, w polu widzenia pojawiają się zaznaczone tylko fragmentarycznie, ale
sugestywne wizje. Wszystkie uczucia, jakie stają się przeżyciem artystycznym, przenoszone
są przez poetę w obrazy. Metaforyczny pejzaż rozrastał się we wnętrzu człowieka, w śnie
przeżywającego zjawiska. Że poetycka rzeczywistość Widm jest wzorowana na prawach i
przejawach snu, stwierdzić nietrudno. „Sen mój był żółty i straszył twarzą jak Tatar; ulepiłem
już trudny mój sen; z dymu będzie dom twój i sen” – oto kilka cytat wyłowionych z tego poematu. „Ale senna wyobraźnia poety uwiązana jest mocno u dna wojny i te sny rozkładają
tylko na wizje zjawiskowe straszliwą, realistyczną rzeczywistość wojenną – pisał w nr 4 „Pokolenia” Stanisław Ziembicki. – Ta forma pozwalała poecie ogarnąć i przełamać jej kosmiczność. Pozwalała jednocześnie myśleć obrazem – stąd ruchoma i piętrząca się fantastyczność
poezji Gajcego i widmowość”.
Kompozycję poematu oparł autor o bardzo subtelnie rozbudowaną poetykę refrenu (raczej
powracającego wątku o „tym kraju”) i kontrastu, wyrażającego się w grotesce. Mamy więc do
czynienia z lirycznym kontrapunktem, „muzyczność” poematu jest czymś oczywistym.
Wiersz nie krystalizował luźnych wrażeń, nie przenosił ich w zwięzłe strofy, przeciwnie –
jakby pozostawał w nie wytopionym jeszcze kruszcu, poetyckiej magmie, natłoku ostrych,
dalekich w powiązaniu metafor, które nie pomagały w zrozumieniu sensu tej poezji, lecz go
zaciemniały. Sugestia bezpośredniego „działania obrazem”, co postulował sam Gajcy przy
omawianiu Wierszy wybranych Bugaja, jako wyraz właściwego osiągnięcia artystycznego,
zmąciła zupełnie intelektualną warstwę poematu, którą w istocie stanowi nastrój oraz emo-
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cjonalne odczuwania, nigdy zaś rozważania o filozoficznym podłożu, jakie można spotkać w
utworach poetów, których autor Widm uważał w jakiejś mierze za swoich poprzedników –
Miłosza czy Sebyły. Wzorcem dla tego poematu były raczej wiersze Zagórskiego, zaskakujące paradoksalnością skojarzeń, często niejasnych, i amorficzną kompozycją. Widma właściwie są, jeśli posłużyć się porównaniem, ognistym krzakiem obsypanym tysiącem migocących
świecidełek, których walor sprowadzał się do podtrzymania barwy ognia. Kruchość intelektualnych podstaw poematu tym bardziej sprzyjała rozrostowi obrazu, który w poemacie tym stał
się wszystkim – zarówno istotną treścią, jak i wnioskami światopoglądowymi, tłem, jak i
szczegółem. Gajcy, będący wybitną indywidualnością poetycką, nie przebił się jednak w
Widmach przez gęstwę wielosłowia, dał się urzec materiałowi, co wyraziło się w przeroście
metaforyki i załamaniu się harmonii – wizyjność zamąciła jasność koncepcji, zbytnia komplikacja nie pomagała w odczytaniu utworu. Sens jego sprowadzał się do niemal groteskowych
oświadczeń matki w czasie „snu proroczego”, groteskowych w stosunku do wagi podjętych
problemów:

Synu mój – uwierz w sny –
wielką prawdę znal fryzjer i rzeźnik:
Ten przeżyje na ziemi, kto wierzy,
i kto dłoniom własnym zaufa,
kto nie wierzy, nie wypije i nie zje,
a zapłaci mu pustka i cisza.
Kochaj płomień, który niweczy
i twą ziemię przepala jak kładkę,
tak się zrodził pochmurny i męski
bohater.
Kochaj pocisk z niedobrego kruszcu,
gdy nad włosem ci leci prosty;
niejednego on przecież nauczył
miłości.
I człowieka, w którego godzisz
mrużąc oko pod blask broni siny,
on nauczył boleśnie twą młodość
ojczyzny.
Te prawdy, już w zamierzeniu ośmieszone przez poetę jako wiara fryzjera i rzeźnika, stanowią wyraźny kontrast z tonem poematu, będącym wyrazem duchowej rozterki, a nawet
rozpaczy. Gajcy wyszedł z bardzo katolickiego, w tradycyjnym rozumieniu, środowiska, wierzącego i praktykującego, wpływ obrzędowości i wierzeń kościelnych na jego twórczość jest
wyraźny, przejawiający się chociażby w szeregu skojarzeń i metafor. Tym bardziej więc
przeżywał głęboko załamanie się tej młodzieńczej wiary, z czego zresztą nikomu się nie zwierzał, gdyż należał do tych, którzy raczej niechętnie mówili o swoich intymnych przeżyciach.
Mógł to być przejaw chwilowej depresji pod wpływem spojrzenia na wojnę i odczucia bezbronności wobec rzeczywistości, coś przejściowego, mającego jednak wpływ na jego poezję.
A może to był sprzeciw w stosunku do rodziny, która inaczej niż młody poeta zapatrywała się
na życie, o wiele bardziej trzeźwo i praktycznie. W Śnie drugim Gajcy podważył nawet sens
istnienia podstawowych prawd, które nie są w stanie ocalić tych, im właśnie podporządkowujących się ludzi. Szukał ratunku w drwinie, w umyślnej wulgaryzacji wielkiej problematy-
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ki, nie wypowiadał swoich wątpliwości wprost, w Widmach jednak nie odnajdziemy żadnych
cech autobiograficznych. Jeśli więc można domyślać się pewnych przejawów tego buntu,
wyrazi się on w sarkastycznym tonie i w zakwestionowaniu sensu tych prawd podstawowych:

A mówili, przeżyje, kto wierzy,
kto nie wierzy, nie wypije i nie zje.
Śpią zuchwali na szczątkach oręża,
między nimi i fryzjer, i rzeźnik.
Odpowiedzialnym za ten stan rzeczy czyni poeta Stwórcę. Właśnie trzecia część poematu,
Pieśń ostateczna, to romantyczny gest, prometejski spór z Bogiem o odwrócenie zagłady
świata i usunięcie niesprawiedliwości. Są w niej niewątpliwie dalekie echa Wielkiej Improwizacji i właśnie w tradycjach poezji romantycznej należy doszukiwać się genezy poematu. Powrót do wielkich romantyków w okresie okupacji był zjawiskiem powszechnym. Mickiewicz
i Słowacki, ze swym patosem spraw narodowych, struną, która dla walczącego pokolenia
drgała donośnym tonem, Norwid jako kontynuator tamtej epoki, stawali się pisarzami na co
dzień. Zbieżność walki i całokształtu problematyki, z jaką zmagali się romantycy, zbieżność z
ówczesną sytuacją narodu przybliżała Mickiewicza i Słowackiego do społeczeństwa lat okupacji. Byli to przecież poeci, którzy wyrażali w jakiejś mierze nasz los.
Gajcy z Mickiewicza brał ów prometejski gest zmagania się z Bogiem, pisał aż nadto wyraźnie:

Strzaskałeś kroplami głuchymi jak młot
kuty w powietrzu sarkofag,
gdziem leżał w kwietnym puchu
czekający na nową noc,
kiedy twe ręce spoczną na chlebie i koszach.
–––––––––––––
Jeszcze wierzyłem, wyślesz łuk
tęczy, gdy zbudzić się zdołasz –
lecz tyś spał – a u wiosła niespokojny tłum
twoich aniołów.
Więc nadzieję żegnając z warg zwaliłem szeptem,
który ogromnym wołaniem się rozległ i deptał
gwiazdy błędnie wiszące
nad kolumnadą kosmicznych bram:
Nie złamałeś mej mocy –
Jestem sam!
Końcowy akcent triumfu jest tylko pozornie akcentem radosnym, w istocie wyraża on głęboką rozterkę młodego poety.
Skąd jednak pojawia się w poemacie groteska? Czy rzeczywiście z uczucia zażenowania
intelektualnego, że pewne sprawy i prawdy są aż tak proste? Można by oczywiście tłumaczyć
jej zastosowanie względami kompozycyjnymi, sądzę jednak, że ma ona swą wymowę jako
protest poety przeciw zagadkom bytu. Podejmując problematykę metafizyczną, Gajcy nie
umiał jej sprostać, nie umiał podać żadnych filozoficznych rozwiązań. Metafizykę tę zresztą
trzeba pojmować wyłącznie w kategoriach poetyckich, niewiele mających wspólnego z rygorem myślenia naukowego. Poeta rejestrował pewne przejawy rzeczywistości, ukazywał je w
formie snu jak przez taflę szklaną, jego poetyckim założeniem było działanie obrazem i mu-
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zycznością. Groteskowe sceny, w których pojawiał się i fryzjer, i rzeźnik, a także dość zagadkowy biskup w ornacie pełnym tajemniczych szelestów, prowadzący przez miasto swoje dwie
ulubione hieny i świecące jak talerze dwa żółwie, posłużyły Gajcemu do podkreślenia nadzwyczajności sytuacji, do pewnego ukazania ironii losu. Ten nie wykorzystany motyw załamał się w konwencjach poetyckich, których wyrazem będzie czuły szatan, skarżący się na
biskupa:

Będziesz synem mym. Starość
ciężka dla mnie. Zły biskup,
który żółwie i hieny jak psy wodzi z orszakiem,
kazał odejść mi z miasta, gdzie ukryty się błyska
grom i wkrótce przeleci po żyjących i martwych.
Jakże rozeznasz wtedy mgły między nocą a dniem?
Tu tylko będzie wiadome – komu pozostać dane;
niemowlęta zrodzone potłucze popiół z marmuru i kamień,
ciebie? – Ciebie pożegna, rozniesie jak pianę
przelot ptaków niebieskich przemienionych w złe.
Nie po raz pierwszy w poezji Gajcego występuje przeczucie własnej śmierci. W Widmach
wydaje się ono jeszcze chwytem literackim, senną marą, którą przegania biskup w żałobnej
kapie, gaszący kropidłem widma. Sens poematu wydaje się enigmatyczny, w zasadzie nie
dopowiedziany do końca, wyrażający raczej ówczesne stany psychiczne młodego poety aniżeli jego zapatrywania filozoficzne. Warstwa ocen światopoglądowych, stosunek do rzeczywistości, cała ta apokaliptyczno-kosmiczna eschatologia okupacji mieściła się w bogactwie
językowym, w odpowiednim doborze porównań, w samej tkance poetyckiej. Widma rządzą
się własną logiką, podporządkowaną regułom snu, złego snu, odbijającego obawy i rozterki
dwudziestoletniego twórcy. Są próbą ujęcia problematyki lat okupacyjnych w bardzo subiektywnym widzeniu, próbą poetycko udaną jako sprawdzian własnych sił poety. Mimo bowiem
tych wszystkich zastrzeżeń, Widma wydają mi się doniosłym osiągnięciem w rozwoju twórczym Tadeusza Gajcego. Jako debiut poemat ten zaskakiwał siłą poetyckiej ekspresji i kryjącymi się w niej możliwościami. Rozładowywał ponadto osobiste kompleksy młodego twórcy,
co było rzeczą nie do pogardzenia. I z jeszcze jednego punktu widzenia, chyba najważniejszego, należy oceniać Widma jako utwór godny szerszego omówienia – są one dziełem, które
młodemu autorowi unaoczniło na własnym materiale niebezpieczeństwa poetyki katastrofistów (szczególniej pogmatwanych myślowo poematów Jerzego Zagórskiego czy Aleksandra
Rymkiewicza), wskazując na konieczność zastosowania większych rygorów formalnych. W
Widmach widzimy wybuch lirycznego żywiołu i walkę o własny styl. Gajcy zebrał w tym
utworze doświadczenia różnych poetyk, od młodopolskich Hymnów Kasprowicza po oparte
na wewnętrznych skojarzeniach, trudne do odcyfrowania poematy katastrofistów. Jego silna
indywidualność przetworzyła je na własny sposób, ale to był zaledwie pierwszy krok. Zespół
metafor, które Iwaszkiewicz w liście do niego określił jako ,,uczepliwe wodorosty”, gromadzenie tych porównań, piętrzenie ich, co było zasadą całej szkoły warszawskiej, przy niewątpliwej śmiałości i odkrywczości, posługiwanie się odległymi rymami, widmowość przejawiająca się w luźnym skojarzeniu znaczeń, element dramatyczny odbijający niepokój tych
czasów, składnia raz młodopolska, raz warszawskich przedmieść – oto cechy, zalety i wady
tej poezji, podane w ogromnym skrócie. Gajcy szokował wręcz śmiałością zestawień i porównań, jak i ich zagęszczeniem aż przechodzącym w barok; obrazy jednego utworu, jednej
sceny, jednej nawet migawki poetyckiej niosły w sobie zbyt wiele zdobnictwa, które raczej
rozbijało jedność obrazów, aniżeli je wzmacniało. Tymi metaforami, jakie gromadził jeden
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utwór, można by z powodzeniem obdzielić parę innych wierszy, uzyskałyby wtedy te porównania właściwą sobie klarowność, a tym samym i – siłę. Bogactwo nie skoordynowanej wyobraźni w początkowym okresie twórczości autora Widm zniekształcało całość wizji poetyckiej, przygniatając ją nadmierną ornamentyką. Ale zestawienie umieszczonych w tomie obok
Widm drobnych utworów, jak choćby Legenda o Homerze czy Chwila biblijna, wskazuje, że
Gajcego stać było na strofy czyste, dźwięczne, pełne nieśpiewnej muzyczności, której mistrzem był Józef Czechowicz.
Spór z rzeczywistością ma wtedy podstawy i rację bytu, jeśli legitymuje się albo zasadami
filozoficznymi, albo wielką sztuką, albo też wstrząsem moralnym. Zazwyczaj te wszystkie
elementy bywają ze sobą ściśle powiązane, wspólnie wpływając na całość. Ambicją młodej
poezji okupacyjnej było wyrazić swój czas – co już podkreślałem – ale w sposób wyraźnie od
niego niezależny. U Baczyńskiego będzie się to manifestowało nutą dostojną, u Borowskiego
klasycznie chłodnymi wierszami, co prowadziło do daleko posuniętego obiektywizmu w ocenie zdarzeń, u Gajcego siłą wizji. Spór z rzeczywistością nie mógł rozgrywać się tylko na
płaszczyźnie poetyckiej, młodzi twórcy byli przecież związani z wyobraźnią i losem narodu.
„Gdziekolwiek ziemia jest snem, tam trzeba dośnić do końca” – postulował jeden z młodych
autorów, zaś drugi stwierdzał:

Z dymu będzie dom twój i sen,
a z płomienia wieczność zupełna
i opowieść inna – lecz wiedz,
ze muzyka w niej nagła gra...
Nie anielskie to pienia.
Tak opowieść ta się zaczyna:
Czy znasz ten kraj...
(Widma)
Tylko poetycki gest uprawniał do tych gorzkich słów. „Wiersze były sumą doświadczeń
własnych, tym bardziej znamiennych, że stawały się one udziałem wojennego pokolenia,
poddanego nie spotykanemu dotąd ciśnieniu historii i usiłującego przezwyciężyć je w sztuce.
Młoda poezja wyrażała te uczucia poprzez wizje apokaliptyczne. Monumentalizm obrazowania podkreślał niezwykłość i wielkość czasu oraz wagę problematyki. Pesymizm usprawiedliwiała nie tylko ówczesna sytuacja polityczna i gospodarcza, lecz w przypadku młodych
poetów także i tradycja katastroficzna. To właśnie Czechowicz podkreślał, „że pod kwiatami
nie ma dna to wiemy wiemy”. Trudność poznania świata wynikała więc nie tylko z okoliczności historycznych. Cóż miał więc czynić poeta?
Tadeusz Borowski wspominał po latach ostatnie spotkanie z Trzebińskim37. Było to już po
wykładzie filozofii na Skaryszewskiej, stanęli naprzeciw siebie, kiedy już wszyscy rozeszli
się i tylko szumiała karbidówka, oświetlając migocącym płomieniem ciemne wnętrze. Trzebiński zaczepił Borowskiego, pytając agresywnie, czy nie odczuwa śmieszności swoich gestów. Zapisywał przecież pilnie wykład.
– No, cóż, chcę umieć – odrzekł niepewnie Borowski. Onieśmielał go napastliwy ton Andrzeja.
– Umieć! Ludzie nie czekają, aż będziesz umiał. Już dziś umierają. Coś zrobił, żeby nie
umierali?
37

Ze zbioru Pewien żołnierz, wydanego przez Spół. Wyd. „Płomienie”, Warszawa 1947. Opowiadanie Portret przyjaciela.
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– Nic nie zrobiłem – odparł niechętnie Borowski.
– A widzisz! – krzyknął Trzebiński z triumfem. – Jeśli nawet błądzę – dodał niespodziewanie – to słusznie błądzę. Jak żołnierz.
– Ale nie jak artysta – rzekł lekceważąco autor cyklu Gdziekolwiek ziemia.
– Artysta! – uniósł się Trzebiński. – Co ty wiesz o obowiązkach artysty! Pustelnia dumania, rozdzieranie szat! I będziesz czekał swojej kolejki czytając pilnie Apokalipsę. Bywaj!
Uchwycił pakunek, który miał z sobą. Rozwinął mu się. Wypadły zeń zmiętoszone łachy.
Zagarnął je dłonią i powiewał nimi nad głową.
– Bywaj – krzyknął – i pamiętaj, że poeta musi być żołnierzem. Jeśli nie potrafi zasłonić
się wierszem, to niech zasłania się ciałem.
Ginęli artyści różnych środowisk twórczych oraz światopoglądowych. I różnych roczników. Trzydziestotrzyletni utalentowany plastyk Franciszek Bartoszek38, działający w szeregach komunistycznych jako Jacek, poszedł ze swym przyjacielem i kolegą po fachu, Zychem
Bobowskim, na akcję, chodziło o zdobycie dla PPR pieniędzy na broń. Po dokonanym zamachu na kasę przebił się szczęśliwie przez kordon ścigających go Niemców i granatowych policjantów, ale spostrzegł, że współtowarzysz jego został osaczony. Zawrócił, chociaż niewiele
mógł zdziałać. Nie poniósł go nie przemyślany odruch, pozostał tylko wierny męskiej solidarności. Usiłował odbić ciężko rannego przyjaciela, zginęli obaj przeszyci kulami. Bartoszek
był nie tylko zdolnym artystą, cenionym przed wojną w Akademii przez swoich wychowawców, przed którymi nie taił swych radykalnych poglądów, był także znakomitym, nieustraszonym żołnierzem, organizatorem i dowódcą wielu akcji bojowych PPR-u. Miał duży talent i
pasję pracy. Ale sztuka wydawała mu się czymś małym wobec wielkich spraw walki. Nieraz
zwierzał się przyjaciołom, że ciężko mu żyć bez sztalug, dodawał jednak szybko: „Nie da się
w tej sytuacji malować!”
Był to sen z głową na karabinie, jak to pięknie wyraził w jednym ze swych wierszy
Krzysztof Baczyński:

Dźwigaliśmy brzemiona, broń czarną dźwigali,
i śpiąc w obozach dusz wspólnych i ciemnych,
takeśmy z wolna pozapominali
snów – niedaremnych,
że uchwyceni przez sieci rybacze,
porwani w górę i rzuceni obok,
słyszymy: ziemia pokonana płacze,
ale nie śpiewa zwycięski obłok.
(Obozy,1943 r.)
Poznałem go właśnie w tym czasie. Szesnastka wlokła się spieczoną od gorąca ulicą Czer38

„Był to bardzo zdolny artysta. Mimo że znano na uczelni jego radykalne poglądy, jego wiedza malarska i
talent, jego umiłowanie sztuki budziły dlań szacunek nawet tych, którzy byli innych przekonań. Przed wojną,
jako jeden z najzdolniejszych absolwentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uzyskał stypendium na
wyjazd za granicę. W rozmowach często wspominał swój pobyt w Paryżu i we Włoszech. W wolnych chwilach
godzinami opowiadał o sztuce malarskiej, a znał się na tym dobrze. Nieraz zwierzał się przede mną, jak ciężko
mu żyć bez sztalug, ale zaraz dodawał: »Nie da się w tej sytuacji«. Pewnego dnia zwalił do mego mieszkania
cały swój dorobek malarski i wszystkie przybory. Prosił, żeby je schować, ażeby mu nie lazły w oczy, bo go to
męczy. Powiesił tylko szkic pracy dyplomowej, »Kuźnię«, w której chciał pokazać człowieka pracy. Opowiadał,
że przed wojną jako przewodnik w Muzeum Narodowym uczył naszą publiczność patrzeć na obrazy. Lubił dobre rzemiosło w sztuce, dobry rysunek, ale jednocześnie pragnął, żeby sztuka dla odbiorcy była jasna i zadziwiała go swoim pięknem. Kochał muzykę. W chwilach wolnych od akcji chętnie odwiedzał znajomych, u których mógł posłuchać muzyki. »Jacek« znalazł później mieszkanie i zabrał swój dobytek malarski. Jego autoportret wisi w Muzeum Wojska Polskiego” (Marian Spychalski, O artyście malarzu Franciszku Bartoszku, „Odrodzenie”, nr 174–5 z dnia 28 III 1948 r.).
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niakowską, nie mogłem się doczekać, kiedy już wysiądę. Mieszkanie było małe, nowoczesne,
w sporych szarych blokach na Hołówki 3. Baczyński oczekiwał na mnie, wprowadził do pokoju umeblowanego z artystycznym smakiem, na ścianach wisiały prace graficzne, jak się
dowiedziałem później, właśnie Krzysztofa. Rozmawialiśmy szczerze, nawet serdecznie, Baczyński z pewną nutą wyższości dopytywał się o moje wiersze, nie było się czym chwalić,
zaczynałem dopiero pisać. Potem rozmawialiśmy o Apollinairze i jego utworach, pod których
wpływem pozostawałem. Ale zauważyłem, że Krzysztofa bardziej ciekawili jego warszawscy
koledzy, chociaż starał się mówić o nich z lekceważeniem. Było to już po śmierci Bojarskiego, która wywołała duży rozgłos w Warszawie, i po napaściach, jakich „Sztuka i Naród” nie
szczędziła autorowi Wierszy wybranych. Pożyczając mi pod koniec rozmowy swój tomik do
odpisania szepnął mi, nie bez dumy: – A wie pan, co teraz najważniejsze? Piosenka wojskowa.
Wątły, z nie najlepszym zdrowiem młody poeta nawiązał kontakt przez swoich kolegów
szkolnych z harcerskimi Grupami Szturmowymi, objął sekcję w plutonie „Alek” słynnego
batalionu „Zośka” i został skierowany do podziemnej podchorążówki.
Z Gajcym widywałem się coraz częściej, potrzebował kogoś, komu mógłby przeczytać
swój ostatnio napisany wiersz; ceniłem sobie ten rodzaj wyróżnienia. Chodziliśmy na dalekie
spacery wałem Miedzeszyńskim lub spotykaliśmy się w śródmieściu, najczęściej na skwerze
położonym na wprost ulicy Bednarskiej, skąd rozciągał się widok na Wisłę i brudne kominy
Pragi. Mimo lata nie ustawały nasze zebrania, Tadeusz miał parę spotkań autorskich, zawsze
zaskakiwał słuchaczy, nawykłych do konwencjonalnych wierszy, poezja jego szokowała i
sprawiała wrażenie niezwykłości, dopiero po dłuższej chwili obecni otrząsali się z pierwszego
wrażenia, chociaż nie zawsze w pełni ją pojmowali. Było nas już teraz kilku, po śmierci Bojarskiego doszło paru kolegów z polonistyki, grupa rozrosła się. Obok od dawna działających
i piszących – Andrzeja Augustowskiego (Kazimierz Winkler), Juliusza Oborskiego (Stanisław Marczak) i wielu dziewcząt, stanowiących nieodzowną pomoc przy organizowaniu występów i kolportowaniu pisma, związali się ze „Sztuką i Narodem” próbujący swych sił w
poezji Paweł Janowicz (Wojciech Mencel) i Józef Błażeja (Stanisław Ziembicki) oraz publicyści, jak Tadeusz Rotułowicz (Sołtan), zresztą w naszej grupie dość mityczna postać, znana
za to w kołach młodzieży studenckiej, czy Polanowski (Zbigniew Laskowski). Gajcy rzucił
już posadę magazyniera w firmie „Baśka”, szwalni konfekcji damskiej na ul. Marszałkowskiej 125, na swoje potrzeby zdobywał pieniądze ze sprzedaży tomiku, podziemnych stypendiów oraz z pierwszych honorariów autorskich. Były to jednak grosze. Ochłódł do studiów
uważając, że powinien wyłącznie pisać. To wszystko oczywiście nie mogło się podobać jego
rodzicom, musiało dojść do scysji, nieuniknione w tym wypadku wymówki dotknęły młodego
chłopca, przekonanego o swym powołaniu. Konflikt ten zamiast maleć pogłębiał się z każdym miesiącem. Poznałem też jego sympatię, czarną i szczuplutką Wandę o pięknych oczach.
Tadeusz dzwonił do mnie codziennie, niepokoił się losem Zdzisława, choć starał się nie
okazywać tego, mnie obdarzając coraz większym zaufaniem, dowodem czego było przekazanie mi archiwum SIN-u. Halina Laskowska, a następnie Magdalena (Zofia Trzebińska), siostra Łomienia, przyniosły do mojego domu paczki, przewiązane sznurkiem, których niestety
nie umiałem dość starannie ukryć. Uważałem zresztą, że przy radioodbiorniku, wprawdzie nie
działającym, i broni archiwum pisma podziemnego nie jest już czymś istotnym. Były to
pierwsze numery „Sztuki i Narodu”, nie rozprzedane w swoim czasie. Gajcy powiadomił
mnie o przesyłce telefonicznie, wychodziłem więc naprzeciw, by wskazać drogę, dom nasz
znajdował się w polu bez ulicy. Halina chodziła w żałobie i mimo gorąca pociągała nosem, z
Magdaleny spadały buty. Ale obie były poważne, przejęte pracą; łączniczki mieliśmy świetne
i pełne poświęcenia.
Niespodziewanie w środku lata, 19 lipca 1943 roku, został wypuszczony z Pawiaka Zdzisław Stroiński. Zawdzięczał to głównie staraniom ojca, no i własnemu szczęściu. Śmierć tym
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razem zrezygnowała z niego, chociaż przez te tygodnie pobytu w więzieniu ocierał się o nią
niemal codziennie. Przeżył falę wielkich rozstrzeliwań na Zielone Świątki, on właśnie przyniósł nam wiadomość o ostatnich chwilach Tadeusza Hollendra, siedział bowiem w celi, z
której wyprowadzono autora Wspomnienia z Grecji na rozstrzelanie. Podczas badań Stroiński
tłumaczył się, że przyjechał do Warszawy z prowincji, pod pomnikiem Kopernika znalazł się
przypadkowo, gdyż szedł właśnie do kościoła Św. Krzyża. Może nie tyle tłumaczenie, ile
raczej zabiegi ojca zdecydowały o jego losie. Znalazł się wolny w alei Szucha, pozostawił za
sobą cień wartownika z bronią. Było późne popołudnie, słońce stygło na liściach przyprószonych kurzem kasztanów. W pierwszej chwili trudno było mu się pogodzić z myślą, że nie jest
już w więzieniu. Przebiegał ulice pospiesznym krokiem, krążył po śródmieściu, jakby na nowo odnajdywał Warszawę. Wreszcie wstąpił do fotografa i kazał zrobić sobie zdjęcie, jak
później mówił, człowieka, który powrócił do życia. Twarz jego nie wyrażała radości, lecz
głęboką zadumę. Myślał jeszcze o chwilach będących już poza nim, ale głęboko w istocie w
nim tkwiących. Potem udał się na Mokotów, gdzie w mieszkaniu Józefa Stachowskiego spotkał się z przyjaciółmi. Zjawił się Tadeusz Gajcy; długo nie mogłem odżałować, że nie było
mnie wtedy w domu. Wiem, że siedzieli całą noc, Zdzisław opowiadał i opowiadał, jeszcze
wytrącony z równowagi, o swych przeżyciach więziennych, o oczekiwaniu na śmierć jako o
problemie najważniejszym. W ogóle rozmowy na ten temat należały do podstawowej tematyki w kręgach młodych poetów. „Jest za mną i we mnie” – pisał Stroiński w liryku O śmierci.
– „Chodzę w niej jak w płaszczu...” Ten sugestywny w nastroju liryk wyniósł z Pawiaka.
Krążąc po celi myślał o poezji, zdania układały mu się w obrazy, z tamtych wzruszeń i przeżyć narosną wizje Okna. Nosił je w sobie, niewiele czasu trzeba było, aby je zamknął w słowa.
Przed wyjazdem zadzwonił do mnie, żegnając się powiedział znacząco: – Po powrocie
czeka nas praca.
Wiedziałem już, o co chodzi. Obiecałem dopomóc mu w powieleniu tomiku. Odbyłem też
w tym czasie dwie rozmowy z Andrzejem Trzebińskim. Miasto dyszało upałem, mury były
pełne gorąca jak skalna pieczara. Spacerowaliśmy po ulicach, kryjąc się w cieniu. Trzebiński
jadł ze smakiem czereśnie kupione na ulicznym wózku i między jednym a drugim splunięciem pestki usiłował przekonać mnie, że członek redakcji SIN-u powinien być działaczem
Konfederacji Narodu. Kiedy dostrzegł moją niechęć, której nie kryłem, oświadczył, że w każdym razie powinienem zostać żołnierzem Uderzenia. Zostawiał mi czas do namysłu. Jadąc z
miasta na następne spotkanie z nim, które miało się odbyć na wybrzeżu Saskiej Kępy, widziałem go z tramwaju, idącego z Anną, młodą i przystojną kobietą. Ubrana była w beżowy
kostium i kapelusik o dużym rondzie, zaciemniający drobną twarzyczkę. Śmiała się do Andrzeja, poznać było, że dobrze im razem. Kiedyśmy się zetknęli, Trzebiński był sam. Wlepił
we mnie swoje drwiące spojrzenie: – No i co? – Wzruszyłem ramionami na znak, że nie rozumiem, o co chodzi. Mogłem być żołnierzem, ale nie Uderzenia. Miałem swoje powiązania i
to mnie zobowiązywało. Przeszliśmy więc do rozmowy na temat Ruchu Kulturowego, pociągała mnie w nim praca. Trzebiński uśmiechnął się z poczuciem zadowolenia, to było przecież
jego dzieło. Ale prawdopodobnie, jak i ja, nie przykładał większej wagi do tych naszych początkowych spotkań, sam fakt, że chciał się ze mną widzieć, wiązał mnie jednak coraz mocniej ze „Sztuką i Narodem”.
Kończyło się lato, Niemcy zaczęli ściągać pierwsze kontyngenty ze wsi, wyładowane
ciężko wagony szły na zachód, a w GG żyć było coraz ciężej, wzrastały ceny i wzmagał się
terror. Gubernia była pogrążona w chaosie gospodarczym, jedyną polityką okupanta było wyciągnąć z Nebenlandu jak najwięcej, bez względu na skutki ekonomiczne. Ludzie głodowali,
wyprzedawali się, brali się do handlu jeżdżąc na szmugiel i narażając się na obławy, które
rzadko kończyły się w obozie koncentracyjnym. Ale najgorszy był los tych, którzy musieli się
ukrywać. „Samotność samotność, samotność i jeszcze raz samotność. Obijanie się wciąż o te
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same ściany. Co za koszmar – pisał w swym pamiętniku Jerzy Kamil Weintraub, ścigany,
prześladowany, niepewny każdej godziny. – I jak tu przełamać się. Nikt nie uniknie okaleczeń
psychicznych, które są udziałem wszystkich. Ale ja jestem skazany na więzienie w sobie i
myślałem, że się w ten sposób uratuję. Daremnie. Jeśli przejdę noc, wyjdę na wpół oślepły.
Dlatego te wiersze. Jeszcze raz chcę się ratować artyzmem, ale przygnębienie zwycięża...”
Był opuszczony przez wszystkich, minęła przyjaźń z Krzysztofem Baczyńskim. Każdy dzień
pogłębiał depresję Weintrauba. Pozostawała tylko poezja. „Coraz grubszy mur oddziela mnie
od rozgrywających się za oknami wydarzeń. To czas, który coraz bardziej nawarstwia się i
przytępia słuch, i osłabia wzrok...” Słowa pamiętnika mówiły już tylko o goryczy, nie było w
nich nadziei. 5 września 1943 r. Weintraub napisał wiersz pt. Poeta, który zaczynał się od:

O ty, nieszczęsne okno na wszechświat
kończył zaś słowami:

A kto się zbudzi – ogień pochwali,
a którzy zginą – ogień podsycą,
ty jeden tylko podążysz dalej
z zakotwiczoną w wichrach źrenicą.
Był to jego ostatni wiersz. W pięć dni później nie żył. Błaha historia. Zaciął się przy goleniu, wywiązało się zakażenie, nie była to jeszcze epoka antybiotyków. Umierał w osamotnieniu, może to było gorsze aniżeli niemiecka kula na ulicy? Mógł przecież żyć, miał zaledwie
27 lat.
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Rozdział X

OKNO
Pierwsze złoto na liściach zaznaczało się nieśmiało drobnymi żyłkami i choć szła już jesień, zieleń w parku pofortecznym i na wałach była jeszcze mocna. Miasto jednak wyglądało
jak poszarzałe i posmutniałe. Germanizowano Zamość na gwałt, z ulic usuwano polskie nazwy, na ogrodzeniu szpitala Św. Mikołaja wisiała tabliczka z napisem ,,Robert Koch Strasse”.
Czerwone flagi z czarnymi swastykami zwieszały się martwo z frontonów zabytkowych kamieniczek. W wąskich uliczkach przyrynkowych przystawały na chwilę chłopskie furmanki,
ich turkot zdawał się nie nacichać. Żandarmi stali z pistoletami maszynowymi nastawionymi
do strzału, pilnie obserwując jadących. Kobiety już nawet nie płakały, nie miały sił, tuliły
jedynie dzieci, które głośno domagały się pokarmu; zgrzybiali i przygarbieni mężczyźni w
starszym wieku siedzieli na wozach apatycznie, kołysząc się w takt końskich kroków. Młodych nie było, dawno zostali wywiezieni albo uciekli do lasu. W całym mieście, gdzie coraz
więcej spotykało się sklepów z niemieckimi szyldami i Niemców jako nowych obywateli,
przy obskurnych barakach pod gołym niebem koczowało przymusowo kilkanaście tysięcy
ludzi, brutalnie wyrwanych z gospodarstw czy domostw i osadzonych w zamojskim obozie.
Wychudzeni, o szarej, ziemistej cerze, zmaltretowani przejściami, wyglądali poza drutami
kolczastymi jak figurki z wosku.
Nad tą ziemią zawisła groza. Z tygodnia na tydzień pogłębiał się nastrój straszliwego
oczekiwania. Nie było spokojnego dnia ani spokojnej nocy. Samochody wyładowane żandarmerią krążyły po szosach, wzbudzając lęk i niosąc zagładę. Wieś Sochy została nagle otoczona wojskiem i oddziałami żandarmów, po czym zaczęto wybijać ludzi i podpalać zabudowania. Nad stojącą w ogniu wsią ukazały się niemieckie samoloty i zrzuciły bomby. Zginęło
bez mała dwieście osób, ich nie pogrzebane ciała leżały przez parę dni wśród pogorzelisk. W
odwecie oddziały leśne zaatakowały i spaliły pod Zamościem wieś Siedliska, zamieszkaną od
niedawna przez ściągniętych tutaj volksdeutschów. W promieniu kilku kilometrów słychać
było strzały i odgłosy podobne do salw artyleryjskich. Nie było dnia, żeby nie zginął któryś z
gestapowców czy konfidentów, i nie było dnia, żeby Polacy nie płacili życiem za tę obłędną
politykę eksterminacyjną Himmlera, który parł do tego, by na tych terenach stworzyć osadnictwo czysto niemieckie.
Kiedy woźny magistracki w Szczebrzeszynie, oddalonym od Zamościa o 20 kilometrów,
wychodził, aby starym zwyczajem powiadamiać bębnieniem o nowych zarządzeniach władz
okupacyjnych, ludzie drżeli, chociaż byli przygotowani już na najgorsze. Wreszcie l lipca
1943 roku Szczebrzeszyn przeżył akcję ,,kontrolną”. Wszystkich bez wyjątku mężczyzn wyciągnięto z mieszkań, biur, urzędów i sklepów, pozostawiając na miejscu jedynie starców
powyżej 65 lat oraz chorych lub zniedołężniałych. Wzięto urzędników magistratu i sądu, pracowników ,,Rolnika” i spółdzielni mleczarskiej, księży i lekarzy. Przed nieczynną od prawie
roku bóżnicą postawiono dwa stoły i ludzie w mundurach SS czy SD zaczęli przeprowadzać
rejestrację i sprawdzać dowody. Niektórych zatrzymanych wkrótce puszczono, innych wciśnięto w ruiny starej cerkwi. Nie było mowy o żadnej ucieczce, zbyt wiele wojska otaczało
miasteczko, gniazda karabinów maszynowych zagradzały wszystkie drogi wyjściowe, a nawet
ścieżki. Na uprawnych polach patrole z bronią przygotowane do strzału sprawdzały, czy się
ktoś nie ukrył. Pod wieczór zatrzymanych, a była ich spora gromada, powyżej tysiąca osób,
pogoniono do Zwierzyńca i umieszczono za drutami w barakach koło szpitala.
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Po wsiach i osiedlach krążyły samochody ciężarowe z żandarmami uzbrojonymi w karabiny maszynowe, ludność nie mogła w spokoju pracować. Ale za to Frank na Wawelu z dumą
ogłaszał, że GG dostarczyła Rzeszy 80% produktów potrzebnych do podwyżki przydziału
chleba dla całych Niemiec na przeciąg jednego roku. Dostawy z Generalnej Guberni stanowiły 68% tego, co w ogóle dostarczył cały obszar okupowany na Wschodzie. „Jeżeli to zważycie – mówił do swych podwładnych Generalny Gubernator – będzie dla was jasne, jak olbrzymie znaczenie ma obszar GG dla wielkoniemieckiego zasięgu życiowego”. I jakby na
potwierdzenie tego wprowadził w okresie zbiorów sądy doraźne, które karały śmiercią za
każde uchybienie przepisom. W praktyce oznaczało to, że każdy Polak mógł być postawiony
przed plutonem egzekucyjnym. Nic więc dziwnego, że „bardzo wielu Polaków łączy się coraz
częściej w bandy”, jak stwierdził to gen. policji i SS Krüger w trakcie omawiania stanu bezpieczeństwa GG. Aby jeszcze bardziej utrzymać mieszkańców w ryzach, godzina policyjna na
Lubelszczyźnie została poszerzona od ósmej wieczór do piątej rano. Było jeszcze jasno, kiedy
nie wolno już było poruszać się po ulicach. Miasta zamierały przed zmrokiem.
Po Warszawie – o której pisał w liryku jej poświęconym, że

Pod płytami trotuarów snują się umarli i tętnią w puklerze dające głuchy odgłos, a wieczorem w szpalerach szeptów chodzą pod rękę z żywymi i poznać ich można tylko po skrzydłach
zręcznie złożonych, które im jednak odstają na plecach jak garby.
– Zamość mógł się w pierwszej chwili wydać Zdzisławowi Stroińskiemu miasteczkiem sennym, takim jak je zapamiętał z dzieciństwa. Rodzice mieszkali teraz w Zwierzyńcu nad Wieprzem, wyrzuceni z Zamościa przez Niemców. Stroiński spieszył się, by zobaczyć się z nimi
czym prędzej. Radość powrotu, atmosfera rodzinnego domu przywracały w pamięci chwile
szczęśliwie przeżyte. Były to jednak pozorne wrażenia, pod powierzchnią codziennych wydarzeń pulsowało w miasteczku całkiem inne życie, pełne napięcia i surowości, poświęcenia i
gotowości do walki. Trudno więc było myśleć o odpoczynku na serio, nie był czas po temu.
Stroiński bezzwłocznie nawiązał kontakt z podziemiem i uruchomił dla okolicznej partyzantki
laboratorium fotograficzne w swoim domu. Nie zadowolił się tym tylko, pomagał bowiem
czynnie przy wyrabianiu fałszywych dokumentów osobistych, koniecznie potrzebnych w tej
sytuacji, kiedy wielu ludzi musiało się ukrywać i zmieniać miejsce pobytu. Lubelszczyzna
żyła jak na wulkanie, gorąca lawa mogła w każdej chwili spopielić osiedla, wsie i ludzi. Należało ratować, kogo się dało.
Ale ważniejsza od tych kontaktów i chwilowych wakacji u rodziców stała się dla młodego
poety praca nad cyklem liryków prozą, noszących tytuł Okno. Ich zarys powstał w umyśle
Stroińskiego jeszcze na Pawiaku, kiedy siedząc w celi przygotowywał się właściwie na
śmierć i czynił ostateczny rozrachunek ze swym życiem, takie „rozmowy finalne”, jak to
określał Słowacki. Świat odległy na wyciągnięcie ręki, a przecież daleki, właściwie nieosiągalny, zacierający się w konturach, zamknięty w marzeniach i tęsknocie, stanowił o k n o, w
które z takim uporem wpatrywali się więźniowie. Realistyczny szczegół życia na Pawiaku
posłużył poecie za wielką metaforę. Ten dziwaczny, zaskakujący, daleki od poetyczności tytuł zapowiadał więcej aniżeli pojęcie wyrąbywanego na świat okna. Nie tylko sam świat, zapełniony konkretnymi przedmiotami, jak tykaniem zegarów, gwizdem przejeżdżających pośpiesznie pociągów, tłumem na ulicach, rodziną i domem stanowił podstawę prowadzonych w
więziennym odosobnieniu rozmów. Również i zagadka bytu dręczyła zamkniętych w ciasnych ścianach więźniów, niepokoiła tajemniczością, pobudzając już i tak wyostrzoną wrażliwość poety. Tygodnie intensywnego rozmyślania musiały zakończyć się poetyckim dziełem,
wypowiedzią, która nosiła cechy zwierzeń. Właśnie forma liryki prozą, rzadko uprawianego
gatunku literackiego, w którym wśród młodych celował Stroiński, nadawała się szczególnie
dzięki swej zwięzłości i kondensacji obrazów do przekazania tego rodzaju więziennych do-
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świadczeń. Liryki prozą, wprowadzone do literatury przez nie znanego za życia romantyka
francuskiego, Aloysiusa Bertranda, uprawiane również przez Baudelaire’a, u którego przybierały wyraźnie formę poetyckiej anegdoty, rozwiniętej przenośni lub po prostu lirycznego obrazka, dopiero u Rimbauda w Iluminacjach stały się rewelacją poetycką. Z Francji dotarły do
Stroińskiego za pośrednictwem „drugiej ręki”, a więc poetów polskich, którzy raczej stosowali je rzadko. Mamy ten gatunek u Kasprowicza, mamy parę utworów u młodego Tuwima.
Przyboś bezpośrednio przed wojną opublikował w Równaniu serca poematy prozą, sięgali po
nie także katastrofiści. Po nich przejął ten gatunek Stroiński, wytrwał przy nim na skutek tego, że jego indywidualność twórcza trafiała na właściwy sobie rodzaj. Liryki prozą tylko pozornie są łatwe, w istocie wymagają od poety niesłychanej wprost dyscypliny przy jednoczesnym bogactwie wyobraźni. To forma poetyckiej a s c e z y; myślę, że to właśnie odczuwał
przy ich pisaniu Max Jacob, i to właśnie pociągnęło młodego autora Okna. Jest to ze swej
natury rodzaj poezji refleksyjnej, aforystycznej, w której obraz musi być dobitniejszy aniżeli
w wierszu, zaś opis bardziej skrótowy, mający na celu zagęszczenie ładunku wkładanych w
nią treści. Elementem spajającym poszczególne człony staje się metafora, ona nadaje ton i
barwę tym miniaturom poetyckim. Metafora pojmowana nie tylko literacko, ale i filozoficznie. Na naszym gruncie była to najkonsekwentniejsza kontynuacja twórcza Awangardy, a
także była to forma spadku po „pokoleniu metaforyków”. Stroiński, autor wielu opublikowanych liryków prozą, umiał uchwycić i przekazać ten niepowtarzalny nastrój swego czasu,
posługując się skojarzeniami i realiami bardzo codziennymi, ale zarazem nieoczekiwanymi i
zaskakującymi. Skoki jego wyobraźni były jednak umiarkowane, głęboko przemyślane, uwarunkowane problematyką.
Okno stanowiło pierwszą większą próbę tego rodzaju. Połączenie siedmiu liryków prozą
oraz wierszowanego utworu w cykl nosiło wszelkie cechy ryzyka, grożącego pewną monotonnością. Z tej próby wyszedł jednak Stroiński obronną ręką. Swoje więzienne przeżycia
oraz przemyślenia ujął w formę lapidarnych wizji i nasyconych lirycznością tęsknot. „Popielata barwa pesymizmu spoczywa na świecie widzianym przez autora. Jeśli jest jakieś przemocą wyrąbane okno na rzeczy ukazujące rację bytu, to nie jest to okno ani uniesienia, ani nadziei, ani nawet miłości do próby, która zaznacza ziemię, lecz o k n o n a p r a w o ś w i a t
a, na głębszy porządek rzeczy” – osądzał jeden z podziemnych recenzentów, Bronisław Łuski
(SIN, nr 13, listopad 1943, str. 12). Pokolenie wojenne było niesłychanie wyczulone na metafizyczny kształt świata, osobiste przeżycia i surowość czasu, w jakim mu przyszło działać,
nadawały temu stosunkowi ton konfliktu z rzeczywistością i kazały szukać odpowiedzialnych
za bezmiar zbrodni. Każdy więc z młodych twórców podejmował w istocie ten sam problem,
dorzucając doń własne doświadczenia. Stroiński dał relację o konkretnej współczesności,
podbarwioną wytworami wyobraźni. Ten m e- t a f i z y c z n y r e a l i z m będzie tym wyraźniejszy, jeżeli dostrzeżemy w Oknie pod grubą warstwą poetyckich metafor i wizyj rzeczywisty obraz, będący reminiscencjami z pobytu na Pawiaku. Motyw konieczności rozprawienia się ze swoimi czasami będzie się powtarzał w poezji młodych, debiutujących w okresie okupacji natrętnym tonem. Romantyczne przeświadczenie o sile poetyckiego słowa, mającego wpływ na dziejącą się rzeczywistość, tym bardziej wzmagało poczucie własnego przeznaczenia. Kształtować wyobraźnię narodu można było przez ukazywanie tych nastrojów,
jakie wywoływały „czasy pogardy”. Nawrót do romantycznych funkcji poezji, nie uświadomiony sobie, nie wyklarowany w pełni, gdyż zabrakło na to czasu, a jednocześnie potworny
nacisk rzeczywistości powodowały, że sprawy podejmowane przez młodą lirykę miały siłę
rzeczy ostatecznych.
Jednym z przykładów będzie Okno. Już pierwszy z fragmentów tego cyklu wprowadza nas
w jakby półsenny nastrój oczekiwania, który cechuje ton wewnętrznego skupienia, tak charakterystyczny dla poezji Stroińskiego. Jakaś niesłychana powaga, nie pozbawiona akcentów
ironii, cechuje te zwięzłe obrazki, jak gdyby poetycki reportaż z pogranicza śmierci:
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Dzień był drżący, gdy sprzęty stawały się abstrakcją i kaloryfer powiewając licznymi nogami jak rozgwiazda chwytał chłodne ludzkie ciała i kołysał łagodnie. Zanikał przy tym bardzo wolno – przestał istnieć dopiero koło południa.
Okno rządzi się swoistą logiką marzeń, wypływają one z postaw ludzkich – inne będą dla
chłopa chorego na świerzb, do którego „krowy przywołane tępym wzrokiem przyszły się paść
i łasić”, a całkowicie odmienne dla głównego bohatera, będącego lirycznym podmiotem cyklu. Ten przeżywa głównie metafizyczne wzruszenia, a jeśli jawi mu się wielki świat marzeń
w postaci wizji mórz południowych, wizji szczególnie pięknej i sugestywnej (fragment
czwarty), to chyba jedynie dla kontrastu z ojczyzną, śmiercią i bolesnym kształtem własnego
życia.
Autor nie zapomina jednak, na jakiej ziemi żyje:

Okrągła jest ojczyzna.
Wszystko co zanurzone w wiatr, trawę i uśmiech powleka szczelnie jak rosa. I tylko strzępy jej trzeba zbierać z szerokich oczu ludzi odchodzących na śmierć łatwą jak obiad. Ich ręce
i nogi zardzewiałe nagle stukają kulawo po podłodze.
I ten stuk trzeba zebrać, by potem w świetle krzyków rzuconych niespodziewanie cieniem
krat na ścianę odgarniać go jak robactwo z ciała przerażonego ojczyzną i Bogiem.
(Fragment szósty)
Oto tło cyklu, wizja kraju poza murami więzienia, w którym bohaterowie grają w brydża z
„dziadkiem”, stary chłop widzi w marzeniach krowy, zaś wróbel na oknie „małym płaskim
ruchem głowy zamknął zębatą pentagrammę tęsknoty”, potem więźniowie rozdrapują drobne
ranki na plecach, „żona z dużym koszykiem schodzi wolno po schodach. Płacz dziecka od
sąsiada przypomina niedawny zachód słońca”
Idzie noc i więźniowie wracają do swoich marzeń. Dla każdego z nich wyrażają się one w
czym innym: „Tamten daleko przez kraty wyciągnął zmysł dotyku wydłużony głodem. Obmacuje nim systematycznie każdy kamień i szparę ruin na wprost z bezkształtną nadzieją, że
podważywszy którąś z cegieł znajdzie ściśnięty jak rój stonóg swój świat”.
Rozpoczynając swój cykl od lirycznego, rządzącego się swoistą logiką „reportażu” z więziennej celi, poeta prowadzi nas w głąb problemów metafizycznych, którym jest Okno w dużej mierze poświęcone. Stroiński usiłował zgłębić zagadkę bytu i wyznaczyć pragnął swój
stosunek do nieznanego Boga. Dojście do zrozumienia bynajmniej niełatwych spraw trzeba
okupić rozterką i wahaniem. Znamienny jest pod tym względem fragment siódmy, noszący w
SIN-ie (nr 13, str. 4) tytuł U kresu:

Więc ustawiłem na podłodze swoje życie. Figurki, obrazki, wołania. Jak ono naiwnie wygląda teraz – a na śladach moich wyrastała słona morska trawa o brwiach wiecznie podniesionych.
To tak będzie jak na dnie kamienia, który ma pęknąć niedługo. Zastanawiać się, czym się
jest i było, a przyjdą uważne białe obłoki. Szukanie swojego miejsca między ludźmi i liśćmi
obsypuje się jak żwir.
Wycinali las na przestrzał. Siekiery dzwoniły po mnie jak galop.
Po nieudanych próbach zrozumienia okien błądziłem między znieruchomiałymi, zaszłymi
bielmem domami, a cienkie szyby siadały mi na skroniach.
Poprzez pnie drzew zwalonych Anna opuszczeniem zmęczonych powiek daje znak, że
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śnieg pada ciągle i będzie wznosił się coraz wyżej.
Gdyby teraz odezwał się świerszcz, wyrzeźbiłby ściany w naiwny rysunek odległych wiązów i uśmiech matki prosty jak krzyż.
Teraz Bóg tkwi mi na piersiach jak kleszcz i rośnie z wolna wypełniając się moją krwią.
Jestem okrągłym kamieniem, który patrzy do góry.
Gdybym nauczył się modlić, może stałbym się jak dym.
Zdumiewa w tym liryku przede wszystkim nastrój głębokiego smutku, nawet pewnego
przygnębienia, poeta czuje się, jakby został skazany na Boga. Fatalizm nie jest postawą religijną, lecz moralną. Tragizm jego wypływa z niemożności „zrozumienia okien”, chociaż
Stroiński zdaje sobie sprawę, że bez nich obejść się nie może. Liryk U kresu stanowi próbę
buntu, jakże właściwie beznadziejnego. Postać Anny dającej opuszczeniem zmęczonych powiek znak, że śnieg pada i będzie się wznosił coraz wyżej, ma w sobie coś z antycznego przeznaczenia i świadczy o konflikcie poety z rzeczywistością.
Stroiński w swym cyklu nie miał zamiaru stworzyć jakiegoś obrazu podporządkowanego z
góry powziętej koncepcji filozoficznej, wyłoniła się ona raczej na skutek wiernego przekazania więziennych nastrojów. Poeta pominął całą martyrologiczną stronę życia więziennego,
jego zainteresowanie się człowiekiem wyraziło się w ukazaniu najgłębszych wstrząsów.
Dzięki tak potraktowanemu tematowi Stroiński odtworzył z niesłychaną siłą stosunek człowieka wobec śmierci. Nie ma w tym nic z epatowania się tym zjawiskiem, co wyczuwało się
w poezji epok dekadenckich, jest męskie spojrzenie – obcowanie ze śmiercią było przecież
faktem. Przyjmowanie jej jako coś oczywistego, koniecznego, nie miało cech kokieterii: było
stwierdzaniem pewnego istniejącego stanu rzeczy, na który człowiek miał minimalny wpływ.
Świadomość obecności śmierci w każdej chwili, świadomość nieustannego zagrożenia przez
nią wyrabiała w młodej literaturze poczucie tym większej odpowiedzialności wobec świata.
Stroiński w Oknie zwracał baczną uwagę na środki ekspresji, nie zaniedbuje niczego, co
by mu pomogło w osiągnięciu określonego celu – metafory są drapieżne i zaskakujące, obrazy pełne wizji rozsadzających ich strukturę – ale niekiedy zwięzłość poety nosi przesadny
charakter. „Czuły na plastyczną trójwymiarową rzeźbiarską konkretność świata autor, którego
każde zdanie wydaje się jakby ryte głęboko w ciężkim metalu, zdaje się również zmagać w
treści swych utworów z pewnymi obsesjami, co zresztą bynajmniej nie wychodzi na szkodę
ani jego poezji, ani ukonkretnieniu ostatecznej wizji świata, jaki się wynurza z chmury obrazów. Obrazów? Nie, raczej zastygłych posągów i aż boleśnie wypukłych, uchwytnych przedmiotów” –charakteryzował ten utwór Bronisław Łuski (Jerzy Zagórski) w cytowanej już recenzji. Poeta, świadomy swego zamierzenia twórczego, z tym większą starannością budował
swoje utwory. Toczył je z wysiłkiem jak kamienie pod górę, przekonany o słuszności trudu;
stąd nie ma w nich niepotrzebnych zdań czy ,,puszczonych” metafor, wizja została skondensowana do ostatecznych granic. Może dlatego nie są to utwory łatwe w lekturze, wymagają
bowiem współdziałania naszej wyobraźni i wysiłku w odnalezieniu istotnego nurtu. Stroiński,
odrzuciwszy pokusę ukazania zewnętrznych, jakże sugestywnych cech przeżyć więziennych,
skupił swoją uwagę na jednym punkcie widzenia i nadał mu odpowiedni kształt artystyczny.
Dojrzałość poety wyrażała się w poczuciu odpowiedzialności za podjęty problem.
Okno, najambitniejsze osiągnięcie Zdzisława Stroińskiego, powstało w czasie jego pobytu
w Zwierzyńcu. Poeta tym mocniej czuł się teraz związany z Warszawą i kręgiem przyjaciół.
Pisał przecież nie tylko dla siebie. Marzył o powrocie, rodzice w imię jego własnego dobra
pragnęli przedłużyć pobyt na prowincji.
Z tego właśnie okresu pochodzi list Zdzisława do Tadeusza Gajcego wysłany prywatną
drogą, ukazujący ten stan psychiczny, jakiemu podlegał wtedy autor Okna:
,,Tadeusz – pisał Stroiński swym niewyraźnym charakterem, stosując własną interpunkcję.
–Przepraszam że tak długo nie pisałem – nie zdążyłem przesłać listu przez ojca a potem cze-
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kałem na powrót ojca że może mi przywiezie list od ciebie. Ale zamiast listu przywiózł mi
wiadomość o twej chorobie. Chory byłeś już zresztą gdy wyjeżdżałem. Ty strasznie nie uważasz na siebie – dziecinny taki jesteś pod tym względem. Nie powinieneś był wtedy np. przyjeżdżać na Śliską.
Ale jak mi pisze Marysia jesteś prawie zdrów i kursujesz już po mieście. W ogóle to powinieneś się ożenić albo co żeby mieć stałą i solidną opiekę. Napisz mi bardzo dużo o sobie.
List prześlij tą drogą, którą ten dostaniesz.
Ja tu pędzę żywot cichy i spokojny. Mam sporo zajęcia. Nie widuję się z nikim wyjąwszy
rzadkie odwiedziny Leszka. Poza tym wrażenie że wyszedłem stamtąd innym człowiekiem
nie było jak się okazuje tylko wrażeniem pierwszej chwili. Świat w którym żyję jest zupełnie
inny niż ten sprzed 3 miesięcy – ja się zmieniłem. Odnalazłem jakby dzieciństwo – spędzałem
je w Zwierzyńcu w podobnych dość warunkach. Zmetafizyczniałem jeszcze. I religia. Przeczytałem Zaratustrę Nietzschego. To bardzo silny poemat, choć dużo powtórzeń, niekonsekwencji i potknięć.
Żałuję bardzo, że nie złożyła się nam w Warszawie dłuższa rozmowa. Tak chciałbym z tobą na temat najwyższej metafizyki porozmawiać. W ogóle tam tyle miejsca zajmowałeś w
moim świecie a po wyjściu tak jakoś drogi nasze się rozeszły; to przykro.
Chodzę w wolnych chwilach po lesie z książką albo ot tak sobie.
Napisz mi o sinusie („Sztuce i Narodzie” – przyp. L. M. B.) i o wszystkim. Chciałbym
przyjechać do W-wy jednak. Będę próbował się stąd wyrwać – może za miesiąc jakoś mi się
to uda. Gdy będziesz u dziekana przedstaw mu moją sprawę. Za czerwiec (może i lipiec?)
trzeba będzie zapłacić pewno – weź pieniądze od Marii – jeślibym we wrześniu lub na początku października wyjechał to może dałoby się uratować rok.
Przyślij mi co masz nowego i pamiętaj o mnie
Z”.
Nieustanne przekonywanie rodziców o konieczności powrotu do Warszawy odniosło
wreszcie skutek, sądzę, że przeważył argument utraty roku studiów. Stroiński z woli ojca
wstąpił na prawo – polonistykę studiował dla własnej przyjemności. Gdyśmy zdawali egzaminy z drugiego kursu prawa, on siedział na Pawiaku, miał naprawdę sporo zaległości w wykładach i egzaminach na obu kierunkach studiów. A jeśli dodać, że ukończył niedawno podchorążówkę, zdumiewać będzie jego pracowitość.
Nie udało mu się wcześniej powrócić do Warszawy niż w połowie października. Uznał to i
tak za swoje zwycięstwo. Nie myślał zresztą o niczym innym wtedy, tylko o wydaniu swego
debiutanckiego tomiku. Sprowadził się do mnie zaraz po przyjeździe z walizą, pełną papieru
powielaczowego, dużą, łatwo wpadającą w oczy. Przejechał z nią przez całe miasto tramwajem i dźwigał ją od Ronda Waszyngtona. Gdyby się natknął na patrol żandarmerii...
Matryce do powielania zakupiłem już poprzednio, okładka, podobnie jak w Widmach,
miała być wydrukowana w „prawdziwej” drukarni, gdzie tomik zobowiązano się zbroszurować. Praca nad fazą wstępną ciągnęła się w nieskończoność, moja maszyna do pisania była
zbyt wątła, aby nadawać się do mocnego druku, i wiele liter wychodziło po prostu nie dobitych. Stroiński stał nade mną i z uporem powtarzał swój tekst, ale mimo tego nie udało się
uniknąć błędów, za co przyjmuję pełną odpowiedzialność. Czasami zawodził tak zwany układ
graficzny i trzeba było na nowo przepisywać stronę. Tymczasem Zdzisław przystąpił do tłoczenia pierwszych stron, był do głębi przejęty tą robotą, nieustannie przerywał mi i zagadywał, wyraźnie pochlebiając: – Zobacz, czy dobrze, znasz się przecież na tym! – I wskazywał
na rozłożony w pokoju skrypt do prawa kościelnego, opracowany i wydany przeze mnie (tj.
tylko pierwsza część – Stosunek kościoła i państwa). Co parę godzin dzwonił Gajcy, dopytując się o losy druku. Zdzisław był opętany pracą, ręce miał powalane farbą drukarską, potem
farba przeniosła się na ubranie, wreszcie — nie mogłem powstrzymać się od śmiechu –
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Stroiński miał na czole odciśniętą czarniawą pręgę, pobrudził się odgarniając włosy. Przerwał
pracę i spojrzał na mnie jakby z wyrzutem. Ale natychmiast wziął się do tłoczenia, czoło wycierając papierem. Powielacz był prymitywny, najzwyklejszy, ręczny. Stąd tłoczenie wymagało wiele trudu i zepsutego papieru. Piętrzył się on na stole, krzesłach, szafie i łóżku, aż
wreszcie zasłał całą podłogę. Zdzisław tłoczył wytrwale, pomagałem mu gwiżdżąc z przejęcia.
Po trzech dniach tomik był gotów. Przyjechał zaraz Tadeusz, który miał pomóc podekscytowanemu autorowi w przeniesieniu zadrukowanych stron do drukarni. Zabrali walizę i poszli. Drżałem z niepokoju. Czas był wyjątkowo niebezpieczny, zaczęły się pierwsze publiczne
rozstrzeliwania, ludzie aresztowani przypadkowo lub nawet wyciągnięci przy łapance z
tramwajów stawali pod ścianą jako zakładnicy. Jesień 1943 roku w Warszawie należała do
najkrwawszych i pochłonęła mnóstwo ofiar. Droga przez most i wiadukt Poniatowskiego z
Saskiej Kępy była szczególnie zdradliwa; nigdzie nie można było uciec, człowiek czuł się jak
w pułapce. Czekałem więc wytrącony z równowagi na telefon, denerwując się. Odetchnąłem,
gdy usłyszałem triumfujący głos Zdzisława.
Po paru dniach otrzymałem pierwszy egzemplarz, ze względów konspiracyjnych nosił on
kolejny numer 4, wpisany ręką Chmury. Okno ukazało się w nakładzie skromniejszym aniżeli
Widma – 125 egzemplarzy – jako druga pozycja biblioteki „Sztuki i Narodu”. Cena zeszytu
wynosiła 15 zł. Tomik rozszedł się względnie szybko, do czego przyczyniła się niewątpliwie
popularność Stroińskiego w środowisku polonistów i kręgach tajnego uniwersytetu. Prawie
równocześnie z ukazaniem się tomu, „Sztuka i Naród” wystąpiła z dwiema recenzjami. Topornicki tonem apodyktycznym, którego uczył się od Trzebińskiego, stwierdzał, że „tomik
Chmury to legitymacja artystyczna niewątpliwie – indywidualności. Nie jest to poezja zdolna
do epatowania w s z y s t k i c h czytelników właśnie dzięki odrębnemu, własnemu profilowi,
jaki posiada każda indywidualność. Chcąc określić jej cechy, jej typ, wystarczy zanalizować
w i z j ę artystyczną poety, któremu rzeczywistość układa się we fragmenty jakby mozaiki,
barwą jedynie i jej refleksem wywołującej wrażenie ruchu. Posługując się powiedzeniem autora Okna – świat dla niego zamknięty jest »w szklanej kuli nie większej od pięści«. Typowe
dla poety z d r a b n i- a n i e nie buduje bynajmniej czechowiczowskiej miniatury, cacka z
saskiej porcelany, lecz nadaje rzeczom jakiś nierzeczywisty, lecz przekonywający artystycznie sens. I dlatego powtarzający się u Chmury świat może być tak mały, że zmieści się w
szparze podłogi, w trzonku szczoteczki do zębów lub skurczy się do plamy na marynarce, da
się ustawić jak obrazek. Człowiek dominuje w tym świecie również znikomy, a przecież tragiczny i patetyczny”.
Gajcy dzięki instynktowi świetnego poety uchwycił zasadnicze cechy poezji Zdzisława
Stroińskiego. Nie umiał nadać im intelektualnych określeń, dla niego zresztą, jak to wynika z
recenzji, ważniejsze były elementy formalne tego cyklu aniżeli analiza treści. Tę przyjmował
jako coś oczywistego.
Sam Gajcy w tym okresie pisał jak zwykle sporo, pamięci autora liryku Ranny różą, jak
brzmiała dedykacja pod utworem, poświęcił Trójgłos, który ukazał się wraz z pięknym i
wzruszającym Wspomnieniem o przyjacielu pióra Trzebińskiego w nr 9/10 „Sztuki i Narodu”, datowanym lipiec–sierpień 1943. Gajcy, o ile wiem, specjalnie Trójgłosu nie cenił, nie
włączył go też do następnego tomu i nie ukazał się on także w powojennym, pierwszym
paxowskim wydaniu jego wierszy. Tonacją swą Trójgłos przypomina Widma, dzieli się na
trzy części niby trzy wołania – senne, ufne i bolesne, ta kompozycja ma sugerować jak gdyby
trzy płaszczyzny utworu, przyczyniając się w istocie raczej do jego niejasności. W blasku
metafor ginie podstawowy problem wiersza, obrazy nie wynagradzają braku intelektualnych
podstaw Trójgłosu. Jest on dość zdawkowy, przypomina bardziej etiudę aniżeli całkowicie
przeżyty i przemyślany utwór. Najcharakterystyczniejsze dla ówczesnego spojrzenia na świat
młodego poety będzie Wołanie bolesne, zamykające wiersz i świadczące o rozterce duchowej
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Gajcego:

Zapada dzień bezimienny i co dzień żegnany ślad
odchodzących – ku jakim światom?
Marzenie, tylko marzenie – bo one woda i piach,
oto najbliższa ojczyzna, oto jedyny patos.
I po cóż wasze wołania? Musi krew dymić jak znak
innym, by imię poznali i wartość polnego kwiatu.
Tak wstaje wszystko co godne życia a nie zagłady
i taka skąpa nagroda twardo rzuconym na wznak.
Za wiele, za wiele: ziemia i sprawy jej,
aby pragnąć więcej i czekać światów zsyłanych śniącym.
Ramię znużone leży gotowe zawsze jak miecz
pod głową oddaną nocy.
A jeśli obraz z marzenia – to znaczy kształtem i wonią:
słońce wybiega na niebo młode i prężne. Polny
ptak przeleci po oczach, kłosy rtęciowe dzwonią,
o ziemio mojej ojczyzny...
––––––––––––––––––––
jak boli.
To zamknięcie przejęte zostało z liryku Bojarskiego. Wiersz ten jest jednak dziwnie ociężały i bezkształtny, Gajcy wchodził w nową fazę swojej poezji, Trójgłos stanowi jej znak graniczny –po drugiej stronie znajdują się wiersze z tomu Grom powszedni, oczyszczone z niewiele mówiącej retoryki, nasycone tak właściwym poecie liryzmem. Zamieszczony w tym
samym numerze SIN-u Poemat letargiczny, który ukaże się później w Gromie powszednim,
operuje już wzruszeniami jako podstawowym elementem organizującym tekst. Obraz – przy
całej jednostronności metaforyki Gajcego, nieustannie, niemal obsesyjnie wracającego do
pewnych znaczeń i porównań – wydaje się rysunkiem uproszczonym w stosunku do powikłań
z Widm. Nadal jednak charakterystyczny jest dla tego utworu jakiś bolesny pesymizm, jakby
niemożność przezwyciężenia własnej postawy.

Już nigdy kwiat ani owoc tych nut nie zdoła wywołać
pożegnanych zbyt łatwo i wcześnie.
Jest sen. Oczy zachodzą błoną,
ciało przechyla się puste, chwieją się linie roślin
gwałtowniej coraz, bo światło szersze o wieczność miota
błyskawica ostra jak głóg.
Zapomnę, pewnie zapomnę – i sen mój tym samym grozi,
nie czeka w nim złotowłosa,
a dom mój krąży nade mną bez głosu, senny jak puch.
(Poemat letargiczny)
Jednocześnie Gajcy wyczuwał gwałtowną potrzebę wypowiedzenia się teoretycznego.
Artykuł w SIN-ie (nr 11/12, wrzesień–październik 1943 r.), noszący zarozumiały tytuł Już nie
potrzebujemy, wydawał się generalnym atakiem na przedwojenną poezję polską i miał ton
pewnej deklaracji. Daleki od błyskotliwości umysłowej Trzebińskiego, ujmujący sprawę niesłychanie praktycystycznie, Gajcy upraszcza zagadnienie. Dostrzegał jedynie w przeszłości
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dwa prądy, którymi warto się było zajmować. Pierwszym z nich był Skamander, oceniany w
dość ogólnikowych kategoriach, i to takich, którym Karol Irzykowski nadawał miano „przezwy”. Bowiem określenie „Skamandryta” w kołach młodych miało zabarwienie wybitnie pejoratywne. Iwaszkiewiczowi powiedział Gajcy na jakimś konspiracyjnym zebraniu: „Pańska
literatura to dla nas zjawisko historyczne”. Chodziło mu zresztą tylko o poezję. Gajcy zarzucał Skamandrowi ułatwioną postawę życiową, oportunizm i konformizm. „Skamander zrodził
się w kabarecie. To przesądziło jego los” – pisał, nie rozróżniając w tym nurcie poezji właściwie wielkości postaw artystycznych i moralnych, mając na myśli „klasycznych” Skamandrytów, to znaczy wielką piątkę. A przecież z tego kręgu stylowego (bo o to w gruncie rzeczy
chodziło młodemu poecie) wyszli tak różni i odmienni postawami twórcy jak Władysław
Broniewski, niesłychanie męski w tonacji swych wierszy, walczący rewolucjonista, czy bliższy postawom ideowym młodych poetów – Jerzy Liebert. Ze strony Gajcego nie była to analiza ani ocena powodująca się rozsądkiem – raczej była to polemika z przeszłością, od której
poeta odcinał się stanowczo, mając szacunek dla drugiego z wielkich nurtów, któremu dla
ułatwienia sytuacji nadawał umowną nazwę katastrofizmu. Stanowił on jednak punkt wyjścia
dla młodej poezji. „Czy wolno nam mówić w tonie pretensji do twórców, którzy przeczuwali
zło, że poza artystycznym komunikatem o nim nie pomyśleli o swej funkcji społecznej? Że
nie zamknęli koła, że nie próbowali wyjścia z doliny płaczu?... Była to twórczość p r z e c z u
t a przecież, jakże mogła podawać antidotum moralne, skoro niebezpieczeństwo istniało w
sferze fikcji?”
Uważając, że katastroficzność przedtem przeczuta, teraz przeżyta domaga się cięcia, Gajcy
pisał dalej:
„Dzisiaj obowiązuje coś więcej ponad grozę wzmocnioną rzeczywistością. Bankructwo
Skamandra, beznadziejna ekwilibrystyka intelektualna Awangardy – niech naucza. Obowiązuje wielki problem, obowiązuje kształtowanie wyobraźni swego czytelnika z pełną odpowiedzialnością za metodę wychowawczą. Oczekujemy rozwiązania katastroficznej, tragicznej
nuty, aby nie było powiedziane: rośli bezradni, gdy czas wołał o czyn”.
Czynu autor Widm nie pojmował jednak w sposób dosłowny. Czynem artystycznym było
dla niego zmaganie się z wewnętrzną prawdą, szukanie jej, choćby za to groziła klęska. „Poezja ma wychowywać, nie tylko bawić, urzekać, ma w y c h o w y w a ć”. Gajcy nie podawał
recept czy gotowych wzorców, stawiał sprawę szczerze, że nie wszystko w tym zakresie jest
dla niego jasne. „Próbą moralnej dywersji” nazywał twórczość nie dającą rozwiązania problemów dzisiejszych, poprzestającą na wychwytywaniu z niej nut żałosnych, elegijnych, łatwych. Twórczość omijająca walkę, zdobywająca się jedynie na notowanie jej straszliwości i
zła to mało, prawdziwa poezja musi dawać c o ś więcej. „Wydobycie się z trwogi katastroficznej to znalezienie prawdy. Niewiele jest chyba rozwiązań. Być słabym lub być mocnym.
Tylko te. Dopiero decyzja na jedno z nich komplikuje zagadnienie, bogaci je, nawarstwia. W
ten sposób zaczyna się twórczość dojrzała”.
Gajcy postulował więc katastrofizm t w ó r c z y, młoda poezja, która sięgnęła dna, nie
mogła poprzestać na jego opisie. Gajcy instynktownie wyczuwał koniec epoki, która odeszła
z pożarami września 1939 roku. Pokolenie czuło się na brzegu, trudnym, nieznanym, którego
kształtów nie znało. Pragnienie przezwyciężenia w sobie wszystkiego, co miało związek z
przeszłością, urasta do rangi pierwszorzędnego problemu. Młodzi socjaliści z „Płomieni”
analizują dwudziestolecie z politycznego i społecznego punktu widzenia, młodzi nacjonaliści
ze „Sztuki i Narodu” atakują literaturę tamtego okresu. Przeczucie czasów nowych jest
wspólną nutą tych pozornie rozbieżnych dążeń. Młoda poezja z trudem wyrąbywała swoje
okno na świat, szukając własnej drogi wśród nieżyczliwej, wojennej rzeczywistości, w której
„olbrzymia śmierć i przerażenie”, jak napisze Tadeusz Gajcy:
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I idziesz coraz głębiej i wciąż cię zachwyca
twa własność niepodzielna, zaprzedana stopom
i nie wiesz, jak w tej chwili nad ziemią ci obcą
krzyknęły usta armat, człowiek dłoń położył
a inny człowiek upadł; pod światłem księżyca
zalśniły w drzewach bronie, zahuczały wozy,
nad miastem ogień zawisł jak kometa długa
i niebem rzucał gęstym na gwałtownych łukach.
I trwoży cię dźwięk ostry i tulisz powietrze
w powiekach, aby obraz zatrzymać na zawsze,
gdy szedłeś obok matki tym znajomym miastem
i pięści małe niosłeś już wtedy bezbronne
i lękasz się, gdy mówią, że gorzka jest przestrzeń,
po której dzisiaj stąpasz, a myślisz wciąż: promień.
I jeszcze nie dostrzegasz, kiedy brzegiem krążysz
jak trudna jest ta ziemia wysoka do łokci...
(Fragment wiersza Czas z lata 1943 r.)
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Ilekroć przechodzę koło tego rudawego, strzaskanego muru, wydaje
mi
się, że jestem winny jak i my
wszyscy,
że żyjemy.
TADEUSZ BOBOWSKI

Rozdział XI

KRWAWY CIEŃ
Skąd pojawiły się te wielkie, białe napisy wapienne na murach?
Nadciągała ostatnia okupacyjna jesień Warszawy, niespokojna, jak i poprzednie, pełna
niedobrych przeczuć i nerwowości. W rok później historia miasta zamknie się tragedią, która
teraz uzyskiwała w dramatycznych okolicznościach swój początek; salwy plutonów egzekucyjnych SS czy żandarmerii rozległy się głośnym echem po ulicach – pierwsze publiczne egzekucje. Na ul. Piusa przy „telefonach”, w Al. Niepodległości w pobliżu Szustra, na ul. Barskiej, na wybrzeżu Saskiej Kępy, na Towarowej i wielu, wielu innych padły strzały39. Skazanych przewożono z Pawiaka na miejsce stracenia w papierowych koszulach i boso, dawano
im uprzednio zastrzyki, aby się nie szarpali w więzach. Karabiny maszynowe broniły na
skrzyżowaniach dostępu, strzelały do okien, w których pojawiały się kontury postaci – wszelcy świadkowie byli niepożądani. Dwadzieścia drżących na zimnie sylwetek ustawiano pod
murem na opustoszałej z przechodniów, zamarłej z wściekłości i przerażenia ulicy. Nie było
już okrzyków, skazanym zalewano gardła gipsem, salwa była krótka – krew tryskała na bruk i
krzepła. Dopiero kiedy zabrano ciała rozstrzelanych, aby je spalić pośród ruin getta, w miejscu stracenia urastała góra kwiatów. Przechodzący jezdnią tłum w milczeniu odsłaniał głowy.
A na skrawkach deszczem zmytych zgliszcz, na kołyszących się pod naporem wiatru płotach
przedmieścia, na resztkach wypalonych ścian można było dostrzec siedem dużych, wapnem
nakreślonych niczym ostrzeżenie liter OKTOBER. Czerwone afisze obwieszczały śmierć i
podawały nową listę zakładników. Aresztowano ich na podstawie rozporządzenia Generalnego Gubernatora o zwalczaniu zamachów na niemieckie dzieło odbudowy w GG, wyciągano z
tramwajów i mieszkań, zatrzymywano na ulicach. Każdy mógł zostać skazany na śmierć, kogo dostało w swe ręce gestapo. Sąd trwał krótko, nie było ułaskawienia, pretekst do egzekucji
znalazł się zawsze. Tej jesieni nawet i liście miały barwę krwi.
39

Egzekucji publicznych dokonywano na podstawie dekretu Hansa Franka z dnia 2 października 1943 r. § l.
Punkt l głosił: „Osoby nie będące Niemcami, które naruszą prawa, dekrety, oficjalne zarządzenia i rozkazy w
zamiarze utrudniania lub przeszkadzania niemieckiej konstruktywnej pracy w Generalnej Guberni, podlegają
karze śmierci”. § 2. „Podżegacz i pomocnik uważany jest za winnego na równi ze sprawcą; usiłowanie karane
jest tak samo jak dokonanie przestępstwa”. § 3. Punkt l. „Policyjne sądy doraźne są kompetentne do orzekania w
tych sprawach”. § 4. „Doraźne sądy policji bezpieczeństwa składają się z dowódcy SS należącego do sztabu
dowódcy policji i służby bezpieczeństwa oraz dwóch członków biura policji”. § 5. Punkt l. „Protokół winien
zawierać następujące dane: l) nazwiska sędziów, 2) nazwiska oskarżonych, 3) dowody, na których oparto wyrok,
4) określenie przestępstwa, 5) datę wydania wyroku, 6) datę wykonania wyroku”. § 6. „Wyroki wydane przez
sądy doraźne policji bezpieczeństwa winny być natychmiast wykonane”.
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„Nie, to nie żadna Apokalipsis. Gorzka, ciężka treść tych ostatnich dni i tygodni. Są rzeczy, których ledwie w ogóle pozwalamy dotykać – myśli. Wydzielają z siebie zamiast rozpaczy i bólu, trudne do zniesienia, tajemniczo promieniujące – zdziwienie.
Dziwne jest wszystko, czym żyję ostatnio. Trzeba bardzo dużo myśleć o tych nieżyjących.
Modlić się nawet. Modlić się koniecznie. Chociaż nie wie się w końcu, co jest z moją wiarą.
Nie wiem. Myślę, że to jest nie do pogodzenia. Że tu musi być paradoksalny wybór: przyjęcie
katolicyzmu albo wiara w Boga. Stan ten trwał od dawna, ale zrozumiałem to dopiero ostatnio... Wiem, że to jest mój największy grzech. I ogromna jakaś błędność, nieuczciwość w
myśleniu, nie umiem wykryć, na czym polega.
...Boże, daj im wieczny odpoczynek i światłość... A mnie śmierć jeszcze dość odległą,
abym zdążył odejść daleko od grzechu... Boże”.
O nie, wcale nie były związane z tymi wydarzeniami jesiennymi te słowa Trzebińskiego,
odnosiły się do zajść wcześniejszych, sprzed pół roku, nie utraciły jednakże aktualności.
Trzebiński żył w nieustannym napięciu i podnieceniu, na pograniczu śmierci, ten stan rzeczy
znajdował odbicie w jego pamiętniku. Nie było w tym nic z histerii, chociaż niektóre zdania
czy wypowiedzi mogły przypominać rozpaczliwy krzyk. To było męskie przewidywanie,
przygotowywanie się na ostatnią chwilę. ,,Ciężar dni najbliższych. Jestem mężczyzną i mam
przed sobą mocno, jaskrawo palący się cel – nic mnie nie może złamać. Piszę to nie jako
dumne przechwalanie się – ja bynajmniej nie jestem spokojny i ufny w siły – piszę to jako
gorzki, wielki nakaz dany samemu sobie. Odróżniam jednak te rzeczy, odczuwam ciężar całej
tej różnicy” – stwierdzał w swoich wyznaniach. Atmosfera trudnych dni dyktowała mu te
słowa. Był działaczem podziemia i to mimo młodego wieku na wysuniętym posterunku –
prowadził kolportaż prasy KN-u, miał pod sobą mnóstwo ludzi, musiał nimi kierować, wpływać na nich i jak to sam określał – wychowywać. Studiował jeszcze polonistykę i slawistykę,
wprawdzie tak od niechcenia, zachodził także na wykłady filozofii – nieustannie szukał nowych, interesujących ludzi. I wreszcie musiał myśleć o własnych sprawach literackich. Nieraz
przyznawał się do straszliwego zmęczenia po całym dniu nerwowego biegania, narad i odpraw, ale wieczorem zasiadał, żeby choć parę słów napisać. Nakreślał sobie ambitne plany i
uważał, że nie wolno mu tracić ani godziny. Miał więc dzień wypełniony od siódmej rano aż
po północ, niedożywiony, w złych warunkach mieszkaniowych. Zdarzało się, że tracił nagle
nocleg, jeśli lokal okazywał się „spalony”. W krótkim przeciągu czasu zmieniał trzydzieści
cztery razy mieszkanie. Konspiracja dla niego stała się jedynym życiem. Wydawała mu się
wyzwaniem rzuconym losowi i historii. Kiedy był zmęczony, kiedy już pracował ostatkiem
sił, tylko przed samym sobą przyznawał się do tego. Chociaż przewidywał, że to wszystko
może się skończyć tragicznie, miał pełną świadomość czynów. „Ale raz się w to wplątałem,
rzuciłem wyzwanie historii, jestem w ogóle, musi po mnie pozostać w niej cień chociaż,
choćby nawet cień czerwony, bardzo krwawy. Trzyma mnie tylko i wyłącznie ambicja. Nie:
nie ambicja nawet — to jest jednak duma. Pycha...”
Otaczały go nagłe śmierci, pierwszy odszedł po krótkiej dramatycznej walce z wrogiem
Smoleński; ten pseudonim nosił Jerzy Cybichowski, syn znanego prawnika, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, z którym Trzebiński zaprzyjaźnił się gorąco. Wiosną 1943 roku
nastąpiła katastrofa – Smoleński wpadł w ręce Niemców z grupą żołnierzy Uderzenia. Zaskoczeni przez gestapo próbowali ucieczki poprzez dachy domów. Mieli jeden pistolet z magazynkiem przeciw broni maszynowej. Bezsilni koledzy przypatrywali się z ulicy tej pogoni, o
kilkanaście metrów zaledwie od miejsca klęski. Dowódcę kompanii szturmowej, spadochroniarza z Anglii, złapali gestapowcy ogniem karabinowym już na dachu sąsiednim. Stoczył się
tragicznie z czterech pięter wysokości. W nocy Trzebiński zrobił odprawę, nerwowość jego
ludzi była wprost chorobliwa. Musiał mówić długo i mocno, aż do ogłuszenia, jak sam to
przyznawał. Był odpowiedzialny za ludzi, to wzmagało jego dojrzałość. W pamiętniku zanotował: „Trzeba wiedzieć, trzeba rozumieć, więcej – trzeba odczuwać na sobie, że oni nie żyją.
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Pamiętać ich słowa i spojrzenia. Pamiętać i żyć tą ideą nowego życia, jakie nam podali...
Trzeba pamiętać więcej i trudniej: tych ludzi już po uderzeniu, po wojnie, w nowym życiu.
Tacy przecież byli. Wtedy wstanie w nas, odżyje w nas, ożywi nasze myśli swoim rytmem ich
myśl w przyszłość idąca, tu nie może nic stanąć, zagubić ich rytmu...” Te śmierci i życie
wśród niebezpieczeństw powinny ukształtować nową moralność. „Nie zemsta – pisał Trzebiński w pamiętniku. – Och, Boże – powtarzam, nie zemsta, ale wyhartowanie duszy, to nabranie powagi na całe życie. Powagi życia. Służby. Nie ma ceny dającej się porównać z ceną
tych naszych zahartowań ideowych...”
A potem spadła na Trzebińskiego śmierć Wacława Bojarskiego; przeżywał ją, nie ma w
tym określeniu frazesu, tak dosłownie ją p r z e ż y w a ł. Tkwiła w jego pamięci jak cierń, nie
mógł się tak łatwo od niej uwolnić. Powracał do niej w myślach, poświęcał jej sporo uwagi.
„Wacław, ta jego śmierć ma dla mnie wartość nie straty tego jedynego, którego ośmielam się
jednak nazwać swoim przyjacielem, ale mojej katastrofy kulturalnej. Zawsze myślałem o sobie jako o motorze jakiegoś zbiorowego, historycznego ruchu kultury. Ale dziś wiem, minęło
to, pękła boleśnie ta szansa. Jestem sam”. Było w tym sporo przesady. Nagle się poczuł samotny, on, niemal przywódca młodych, świetny teoretyk, odnoszący sukcesy artysta i niezachwiany konspirator. Tak, musiał być zmęczony takim życiem, skoro przyznawał: „Jestem w
stanie przygotowań do śmierci. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że mogąc się tak męczyć niewykonaniem zadań swego życia, jednocześnie mogę być tak przebaczający i pogodny... Nie
mam koło siebie człowieka, ani jednego człowieka – i to jest smutne, najbardziej – który by
miał dość w sobie dumy. Dopiero kogoś takiego mógłbym kochać. Anna ma nieraz odruchy,
ale najczęściej, jak wszyscy zresztą, ma tylko ambicje. Ambicja i duma – to przeciwległe
końce świata. To ludzi odrzuca ode mnie. Duma. Mam przebłyski ambicji, ale zasadniczo
jestem człowiekiem dumy, który wiele rzeczy psuje sobie – i ludzi zraża do siebie – i nie może nikogo naprawdę pokochać”.
Ale nadal uparcie pracował, z zapałem i poświęceniem, na jaki tylko on mógł się zdobyć,
nad teoretycznym uzasadnieniem konieczności istnienia i działania Ruchu Kulturowego. Temu poświęcona była jego praca w SIN-ie, do którego szykował nowe artykuły. Zwalczał w
nich fantastyczność postaw kultury w dwudziestoleciu i ratunku dla niej doszukiwał się w
realizmie. „Chodzi o postawę kulturalnego realizmu albo kulturalnej fantastyki. Dotychczasowość przyjmowała jedno spośród założeń, głównie zwracając uwagę na wewnętrzną konsekwencję i oryginalność wznoszonej w nim konstrukcji. Bano się rzekomo eklektyzmu. Tymczasem poznawanie pełnej rzeczywistości, liczenie się z nią, branie jej pod uwagę przy stawianiu przed sobą kulturalnych imperatywów – to bynajmniej nie jest eklektyzm. To właśnie
realizm, wymagający od człowieka duchowego imperializmu wobec rzeczywistości. To postawa kulturalna człowieka, który zrozumiał, że chcieć poznać zamiast pełnej prawdy tylko
część, to znaczy nie chcieć poznać jej wcale. A ta postawa cechowała bohatera dwudziestu lat
Polski fantastycznej” – pisał na łamach „Sztuki i Narodu” (Polska fantastyczna, nr 11/12,
wrzesień–październik 1943). Nie uznawał kompromisów, gniewał go nawet obiektywizm,
poprzez „duchowy imperializm” rozumiał pełne zaangażowanie się, takie, jakiemu sam podlegał. Jego zdania, apodyktyczne i niecierpliwe, miały ostrość rozkazu, to nawet nie były tezy
dyskusyjne, ale bicie pięścią w stół. Formułował je tak, jakby sam pragnął je zapamiętać na
zawsze. Ciął nimi jak uderzeniem noża, niespokojny, porywczy i zawzięty. Styl jego życia
wyciskał piętno i na tym, co pisał. Miał wyraźną świadomość, że czeka go krótkie życie, na
śmierć żołnierką był przecież przygotowany. „Jestem zbyt dumny, żeby dziś umrzeć inaczej”.
Pisał o śmierci, ale myślał o życiu, kiedy notował: „Łudzę się, że jeszcze cokolwiek zdążę.
Dlatego nie będzie w tym rozpaczliwego pisania wszystkiego, co mam do napisania w ogóle.
W ogóle mam tego dużo. Bardzo się męczę. To nie Anna winna, że przez cały tydzień, poza
listami do niej pisanymi, nie padło na papier ani jedno słowo. Mam w sobie tylko same temperatury pewnych rzeczy, same stany psychiczne, w jakich powinny powstawać i nic więcej.
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Mógłbym wyrysować co najwyżej chorobliwy, wyczerpujący kontur tej mojej gorączki.
Krzywą temperatury”.
Anna to znaczyło odejścia i powroty, łamanie się w sobie – i szczęście. Jej poświęcił Liryk
o miłości, napisany we wrześniu 1943 r., w którym zwracał się do niej niemal słowami artykułu publicystycznego, o kantach ostrych, bez cienia czułości, jakby mówił nie do ukochanej
kobiety, lecz do siebie:

To nie był kaprys serca – to był miłości realizm,
Gdy miłość taka opęta – świat odrobinę upada...
Więc abym wzniósł się nadal – mówię twardo, bezwzględnie i bez żartu.
Miej oczy zielone, ramiona słoneczne – i krok miej
lekki nadal.
Wrażenie erotyku osłabia zarówno panująca w nim powaga, pewien chłód uczuciowy, jak i
bezwzględność tonu, które nie sprzyjały wybuchowi prawdziwego liryzmu. Przebija w tym
wierszu zdobywczość, nie ma ciepła. Trzebiński nie był poetą, jeśli tę sprawę ujmować w
wąskich kategoriach, miał niewątpliwie wyobraźnię poetycką, ale wiersze jego są ciężkie,
niezgrabne, chociaż pełne, jak wszystko u niego, ognia i wskazują na to, że były to raczej
liryczne załączniki do znakomitego pamiętnika aniżeli „rzeczy same w sobie”. W pamiętniku
Trzebiński był o wiele szczerszy wobec samego siebie, w poezji nie znalazł jeszcze właściwej
sobie formy i błąkał się między próbami liryków prozą, dość zresztą rozgadanymi, czy wierszami o konwencjonalnym widzeniu świata, wzmocnionymi chwytami Awangardy oraz poszukiwaniem czegoś nowego. Nie wykrystalizowała się forma, w której czułby się dobrze –
od Przybosia po Majakowskiego nawet, oto zakres jego chłonności. Poetą był w swoim pamiętniku, a nawet w artykułach, które miały wdzięk i kształt zwięzłych esejów.
Nie uznawał połowiczności. Przyznawał się w swoim pamiętniku przecież, że nie lubi
oprócz rzeczy brzydkich, dwu jeszcze innych:
„l. Sztuki, w której artysta naprawdę gardzi rewolucją (bo artysta od strony etycznej ma
tylko dwie szanse albo być rewolucjonistą, albo – złodziejem!). 2. Naiwności, czyli patrzenia
na wszystko, jakbyśmy byli produktem jakiejś gwiaździstej, morskiej czy słonecznej chwili, i
niczego więcej, żadnej – broń Boże – historii, żadnych sił i spraw już dziś niedostrzegalnych.
Naiwności, czyli liczenia się z tym tylko, co bezpośrednio się widzi, co rzuca się samo w
oczy, co teraz aktualnie jest. O, tak, to mię wprawia w pasję. Człowiek naiwny nie liczy się z
lekkim sercem z tym wszystkim, co jest niewidzialne już dzisiaj, co jest naszą ludzką umową
i naszym doświadczeniem”.
Stworzenie Ruchu Kulturowego, nadanie mu właściwego kierunku przez wypracowanie
postaw myślowych i taktycznych ogarnęło w zupełności Trzebińskiego. Lato 1943 roku, poza
normalnymi swoimi zajęciami, od których odpadły wykłady na tajnych kompletach, poświęcił
autor groteski dramatycznej Aby podnieść różę niemal wyłącznie tym zagadnieniom, od
względnie niedawna całkowicie go absorbującym. Dla niego, analityka kultury – o czym pisał
przed rokiem: „Brzozowski znowu zaczyna mną wstrząsać. Więc cóż, ustąpię? Raczej zlikwidować całą sztukę i przejść na kulturę. To daje więcej wyżycia ludzkiego” – były to sprawy
zasadnicze, nic więc dziwnego, że pochłonęły go one bez reszty. Przeszłość, od której odgrodziły nas pożary września 1939 roku, to było fantastyczne ujmowanie problemów kulturalnych, jakaś ich kapryśność, wojna miała przynieść oczyszczenie postaw i jasne wytyczenie
dróg. Dla Trzebińskiego ta rewolucja, będąca przemianą polskiej świadomości kulturalnej, na
skutek wytworzonych okoliczności przebiegała wyraźnie po osi: fantastyka – realizm. „Proces
przełamywania w sobie kulturalnej fantastyki, przełamywania w ogóle Polski fantastycznej, a
sięganie po realizm kulturalny, to wszystko, co po prostu stanowi treść rewolucji, dokonywa-
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jącej się w polskiej świadomości zbiorowej – przebiega z niezmierną gwałtownością. Widać
czarno na białym, że wszelkie, bogate zresztą, drogi, jakimi zdąża wojenna myśl polska, mają
jedną i tę samą, wspólną dla siebie oś”. To przeświadczenie wyrażone w wyżej sformułowanych zdaniach otwierało artykuł o Polsce fantastycznej, będący pierwszym z zamierzonego
cyklu. Trzebiński poddawał rozwadze przesłanki teoretyczne, wysuwał argumenty, które pomagały w tej przemianie świadomości, argumenty zarówno intelektualne, jak i emocjonalne,
nie wysuwał natomiast kwestii organizacyjnej struktury Ruchu, wskazując przede wszystkim
na źródło wysiłku myślowego i artystycznego młodych – na realizm. Jak na okres odcięcia się
od normalnego życia, poddanego odpowiednim układom społecznym, na tę rzeczywiście
fantastyczną Polskę podziemną, która była istną dżunglą pojęć i poglądów, tezy te wydawały
się z pozoru trzeźwe i konsekwentne, przerastające swym rozmachem środowisko polityczne,
z jakiego wywodził się Trzebiński. Świadczyły także o dużej przenikliwości ich autora i o
jego zmyśle wyczucia aktualnych spraw. „To nie jest jeszcze istota realizmu, ale to dowodzi,
że wszystko, co zaczynamy dziś – powstaje bezpośrednio w natchnieniu ideą kultury realistycznej” – pisał dalej w tym artykule młody teoretyk. „Temperatura grozy i temperatura bohaterstwa spełniały rolę wody i ognia, które hartują. Przyszło okupione boleśnie zrozumienie,
że prawdziwa kultura wymaga twardości psychicznej, charakteru i twórców w pełni dojrzałych. Dostrzegliśmy całą kapryśność, wręcz – fantastyczność historii dotychczasowej. Odkrywamy w jej różnorodnych strukturach brak woli liczenia się z rzeczywistością, brak charakteru przyjęcia jej za cios, co dyscyplinuje twórcę, brak siły wreszcie na jej kolumbiańskie
odkrywanie, rozszerzanie i duchowy podbój”.
Zasady programowe Ruchu Kulturowego zostały w grubszym zarysie opracowane. Była to
w gruncie rzeczy praca jednego człowieka, któremu wprawdzie patronowali starsi z organizacji politycznej, jak Balk czy Kiejstut (Jerzy Hagmajer), poczuwający się do tego z racji swej
nadrzędności konspiracyjnej, ale porwany ideą Trzebiński podjął walkę o realizm w kulturze
z całą siłą swego charakteru i intelektu. Sądził, że stu ludzi stanowiących świeżą elitę kulturalną narodu może odmienić, przyczynić się do podstawowych przemian, jeśli zechce podjąć
ten wysiłek. Wiara taka, według Trzebińskiego, miała zupełnie realne, historycznie umotywowane podstawy. To stanowiło punkt wyjścia działalności tego Ruchu Kulturowego, który
w stosunku do całej rzeczywistości kulturalnej Polski nie miał stanowić ani partii, ani też
stronnictwa politycznego. Jego główne zadanie polegało na wytworzeniu nowej powojennej
elity kulturalnej, opartej na nowej idei w kulturze. „Realizm nie jest normą, jest tylko możliwością i zadaniem. Zadaniem wyzyskania tej możliwości. W imię realizmu, jako zadanie,
podejmuje się walkę z systemami kultur irrealnych i z ich konsekwencjami” – pisał w swym
pamiętniku Trzebiński. I uzupełniał: „Walczy się z systemami kultury, nie z ludźmi. To reguluje stosunek Ruchu do przeszłości i tradycji. Ruch wyrzeka się rewolucji w imię hasła »od
nowa«. Ruch grupuje ludzi wojny, jest rewolucją pokolenia wojennego”.
Wskazanie na pokoleniową genealogię Ruchu ma swoje znaczenie. Miał objąć tych, którzy
wchodzili w życie zahartowani walką ostatnich lat i którzy zostali już w jakiejś mierze przez
wojnę ukształtowani. Znając ich wolę stanowczego odcięcia się od przeszłości, Trzebiński
przestrzegał przed rozgrywkami personalnymi w imię szeroko pojmowanej walki o model
kultury. Deklaracja ideowa Ruchu Kulturalnego ukazała się na łamach ,,Sztuki i Narodu” (nr
14/15 grudzień 1943 – styczeń 1944) i brzmiała następująco:
Wola tworzenia wynika z poczucia odpowiedzialności wobec narodu w jego historii.
Usunięcie zewnętrznych czynników naszej państwowości i prześladowanie okupantów nie
zdołały zahamować rozwoju kultury polskiej i przerwać jej ciągłości. Zorganizowanie pracy
kulturalnej jest dziś koniecznością chwili. Wartość tej pracy zależy od postawy ideowej ludzi
tworzących kulturę.
Eklektyzmowi i bezhistorycznej fantastyce minionego dwudziestolecia Ruch Kulturowy
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chce przeciwstawić realizm i obiektywizm idei w kulturze. Fundamentem myślowym Ruchu
jest polski uniwersalizm zestrajający jednostkę i zbiorowość w świadomej pracy twórczej.
Zrozumienie związku kultury polskiej z kulturą katolickiego Zachodu stanowi podstawę dla
wytworzenia nowego kształtu zdolnej do ekspansji kultury narodowej.
Celem Ruchu Kulturowego jest realizacja tych założeń. Nie stanowi on w rzeczywistości
kulturalnej Polski żadnej partii ani stronnictwa.
Chce on wychowywać w kulturze typ jednostki czynnej i odpowiedzialnej.
Upowszechnienie kultury i nadanie jej odpowiedniej wagi w życiu społecznym jest dla
Ruchu Kulturowego zadaniem równie istotnym.
Ruch Kulturowy podejmując te zadania ma pełną świadomość trudu pracy i jej powagi.
Przy całym, zdawałoby się, realistycznym podejściu do rzeczywistości kulturalnej, Trzebiński był jednak zbyt mocno związany ze środowiskiem, ażeby móc oderwać się od jego
nacjonalistycznych pojęć. Ten jego uniwersalizm miał – mimo wszystko – sporo cech totalizmu, sam zaś autor deklaracji wikłał się w sprzecznościach, których nie umiał rozwiązać.
Elicie kulturalnej przeznaczył bowiem funkcje ograniczające ją do niezwykle wąskiego kręgu
społecznego. Stąd też termin „rewolucja”, którym tak chętnie posługiwał się Trzebiński, musi
być rozumiany we właściwym społecznie sensie. Natomiast związki z kulturą katolickiego
Zachodu, mające według niego stworzyć podstawę „dla wytworzenia nowego kształtu do
ekspansji kultury narodowej”, zaprzeczały w istocie podstawowym założeniom deklaracji.
Były to złudzenia młodego chłopca, nie znającego świata i jego przemian. Zresztą odejście
Trzebińskiego – nagłe, niespodziewane i tragiczne – przecięło wszelkie dyskusje. Jego najbliżsi, przyjaciele i koledzy ze „Sztuki i Narodu”, nie podjęli tej problematyki. Deklaracja
była więc propozycją, która zawisła w próżni. Jej tezy nie odpowiadały przecież rzeczywistemu układowi sił.
Warszawa jesienią 1943 roku, w okresie wzmożonego terroru i świadomości nieustannego
zagrożenia ze strony okupanta, miała szereg podziemnych pism literackich, a nie jak wiosną
1942 r. tylko jedno – „Sztukę i Naród”. Wychodziła dość regularnie unionistyczna „Kultura
Jutra”, której patronował, którą redagował i którą głównie wypełniał Jerzy Braun, poeta i wybitny działacz katolicki podziemia. Na przykład nr 8/9 z sierpnia i września 1943 r. przynosił
poza dwoma ogromniastymi artykułami ideologicznymi, ciężkimi do strawienia, pisanymi
powikłanym językiem narodowej filozofii spod znaku Hoene-Wrońskiego, także i Rapsod o
Warszawie. Wprawdzie pod wierszem nie było pseudonimu, ale wystarczała mała notatka, że
są to fragmenty poematu Z dna, by domyśleć się, kim był autor wiersza, nagrodzonego zresztą
na konkursie pisma. Jednocześnie „Kultura Jutra” publikowała o wiele słabszy, tradycjonalny
w formie i konwencjonalny w treści wiersz Warszawie drugiej, również nagrodzony na tym
konkursie. Numer uzupełniały artykuły o szkolnictwie, Teatrze Narodowym, problemach
centralizacji kultury i twórczego regionalizmu; po raz pierwszy poddano ocenie poezję młodych – te trzy tomiki wierszy, jakie się ukazały. Sfery związane z przedwojennymi kręgami
rządowymi pokusiły się o wydawanie miesięcznika „Nurt” pod redakcją Ferdynanda Goetla
przy udziale Wilama Horzycy; artykuł wstępny numeru pierwszego głosił: „Podejmujemy
hasło kultury narodowej jako sprawę już bezsporną i dokonywającą się na naszych oczach.
Pismo nasze ma być jednym ze świadectw, że kultura narodu polskiego jest, żyje i rozwija się
w najcięższych dla niej warunkach. I że coraz silniejszym, coraz bardziej jednolitym jest nurt
polskiej myśli płynącej ku przyszłości”. Tym zapowiedziom nie towarzyszyły wybitniejsze
osiągnięcia pisarskie. „Nurt” nie odegrał żadnej roli w podziemiu kulturalnym, choć był wydawany niesłychanie starannie, w sugestywnej szacie graficznej.
Również i „Lewą marsz”, czasopismo społeczno-literackie, związane z lewym skrzydłem
socjalistów, nie miało szerszego oddechu. Redagował je Teofil Głowacki przy współpracy
znanego krytyka Jana Nepomucena Millera. Więcej w nim było spraw politycznych aniżeli
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literatury. Komunistyczny „Przełom”40 wydawany przez PPR prowadził Władysław Bieńkowski, znany przed wojną na terenie Koła Polonistów działacz lewicowy, w okresie okupacji
redaktor naczelny pism partyjnych. Te pisma, kierowane przez starszych, mniej uwagi zwracały na literaturę, poświęcając głównie swe łamy zagadnieniom społecznym i politycznym.
Kultura w podziemiu stawała się jednak płaszczyzną starć ideologicznych, co chyba stanowiło najlepszy dowód jej siły i oddziaływania. Niemal każde ugrupowanie polityczne, każda
grupka twórców zdobywała się na własny organ. Nawet i organizacja „Miecz i Pług”, uważając, że widocznie nadszedł konieczny czas ofensywy kulturalnej, przystąpiła do wydawania
własnego pisma literackiego. Redagował je niejaki Homo, który pojawił się kiedyś na naszych wieczorach, rozdając z triumfem „Kuźnię”, wyglądającą na prawdziwą gazetkę podziemną. Nie bardzo on ani jego koledzy wiedzieli, czego chcą; motto z Wyspiańskiego, że
Polska to wielka rzecz, miało usprawiedliwiać wydanie jeszcze jednego pisma, dość mizernego w treści, za które drukarze, kolporterzy i czytelnicy mogli zapłacić śmiercią. Wiersze w
„Kuźni” były żenująco słabe, proza jeszcze gorsza, banalna, recenzja z Widm Karola Topornickiego napisana przez H-o (Homo) podawała, że „treść poematu jest nowa, oryginalna i
posiada głębokie refleksje”. Po dwóch numerach „Kuźnia” przestała wychodzić, na jej miejsce pojawiły się energicznie redagowane „Dźwigary”.
Zupełnie odmienne od tych pism literackich, chociaż też wydawane przez wojenną generację, były „Płomienie” młodych socjalistów, związanych z Uniwersytetem Warszawskim, w
których czołową rolę odgrywali Jan Strzelecki oraz Karol Lipiński, utalentowany publicysta i
organizator, rozstrzelany w Lublinie na krótko przed wyzwoleniem. Poprzez kontakty osobiste związany był z tą grupą Krzysztof Baczyński. Pojawiła się „Droga”, miesięcznik literacki
o odcieniu lewicowym, którego inicjatorką wydawania była Ewa Pohoska, nosząca pseudonim Haliny Sosnowskiej, autorka groteski dramatycznej Schyłek amonitów, zaś redaktorem
Stanisław Marczak (Oborski). O ile te dwa pisma młodych socjalistów cechowała troska o
jakość publikowanego materiału i dbałość o poziom intelektualny, nie można tego było powiedzieć o „Jutrze Poezji”. Odbite oryginalną techniką światłodruku, wydawane przez najmłodszych, określone zostało przez nieżyczliwych i starszych zaledwie o trzy lata kolegów ze
„Sztuki i Narodu” jako „przedwojenna gazetka z żeńskiej szkoły prywatnej, gdzie panienki w
internacie z trudem układają rymy takie, żeby ostatecznie po dodaniu do słów rymowanych
jakichś ograniczonych ilości zgłosek – powstała całość”. O ile większość pism literackich
powstała w zasięgu działania podziemnego uniwersytetu, to „Jutro Poezji” wydawane było
40

Ocenę tego pisma podał Stefan Żółkiewski w „Odrodzeniu” nr 6–7, str. 5, Lublin, 22 października 1944 r.:
„PPR wydawało dość nieregularnie marksistowski »Przełom«, jedyne pismo, które drukowało wiersze prawdziwie nowe. Wiersze umiejące swym wyposażeniem artystycznym sprostać czasom, w których powstawały.
Wiersze wyzwolone od tradycji symbolizmu, tradycji aspołecznej izolacji artystycznej. Poeci sympatyzujący z tą
najkonsekwentniejszą bojową grupą – drukowali i w innych jej wydawnictwach od czasu do czasu. Proza
»Przełomu« – filozoficzna, próbowała wskazać na prekursorskie elementy filozofii marksistowskiej, wskazywała, jak wyniki pewnych reprezentantów uczciwej, opartej na doświadczeniu humanistyki współczesnej (np. w
językoznawstwie) każą przyjąć te twierdzenia ogólne o rzeczywistości społecznej i jej prawidłowościach, oraz te
wytyczne, budowania teorii humanistycznych, które postulowali w formalnej budowie swych teoryj i urzeczywistniali klasycy marksizmu.
Proza »Przełomu« – publicystyczna, dawała świetną, błyskotliwą, materialistyczną interpretację aktualnych
zjawisk dziejowych, ruchu narodowego na ziemiach zabużańskich, historycznej genezy niepodległości po 1918
r., historycznej genezy konstytucji kwietniowej itd. Pisano tu może najwięcej o ideowych wytycznych współczesności i jej polityki kulturalnej.
Sanacja wydawała swój »Nurt«, pismo raczej antysowieckie niż kulturalne.
Wreszcie młodzi bezpartyjni pisarze wydawali »Drogę«. Starcze pismo. Pisano o kulturze regionalnej, broniono Polski przed przerostem uprzemysłowienia, które zabija ducha swojskości ludowej. Taki stosunek ślepych
i głuchych wobec rzeczywistości manifestowało pismo z całą naiwną bezmyślnością. W wierszach po epigońsku
kontynuowano tradycje wileńskie. Niewolniczo naśladowano dawnego Miłosza.
Tyle mogłem poznać z autopsji. To była atmosfera umysłowa, w której kształtowało się w gronie przyjaciół
własną postawę i drogę”.
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przez uczniów Szkoły Budowlanej z ul. Koszykowej. Najwybitniejszym z nich okazał się
Rawicz – Tadeusz Kubiak.
Nie tylko Warszawa mogła się pochlubić pismami kulturalnymi, miał je i Kraków, gdzie
ukazywał się „Miesięcznik Literacki”, wychodzący od grudnia 1942 r., redagowany przez
Tadeusza Kwiatkowskiego i Wojciecha Żukrowskiego. Właśnie w tym piśmie ukazały się
dwa znakomite eseje o poezji współczesnej pióra Kazimierza Wyki – O lapidarnym wizjonerze, poświęcony Józefowi Czechowiczowi, oraz List do Jana Bugaja, tak skwapliwie czytany
przez młodych, odnoszący się do aktualnych zjawisk poezji podziemnej. W tym piśmie drukował swoje wiersze Krzysztof Baczyński. Autor Listu do Jana Bugaja zastrzegał się, omawiając utwory młodego poety, że były „pisane i udostępnione w pełni zawieruchy wojennej,
gdzie nie wiadomo jak przebiegać będą granice humanistyczne, granice dążności literackich i
pokoleń”, wyczuł jednak w nich trafnie przynależność do innego niż przedwojenny świata.
Stwierdzenie wyraźnej odrębności, przynajmniej próby na odrębność, rozciągało się na całą
wojenną generację, owo pokolenie s p a l o n y c h, stanowiące niejako podstawowy warunek
wspólnoty i wytyczające tym samym perspektywy tej poezji. Oderwanie się od dwudziestolecia dokonywało się wprawdzie na płaszczyźnie artystycznej, niemniej odgrywały tu sporą rolę
i czynniki światopoglądowe. Wojna była zbyt wielkim wstrząsem dla chłopców, którzy ukończyli szkołę na parę miesięcy przed wrześniem 1939 roku, albo już w okresie konspiracji.
Polska wersalska rysowała się w świadomości młodych jako okres historycznie przebrzmiały
i będący wyraźną skazą na dziejach kraju. Występują więc jaskrawe tendencje do przeciwstawienia sztuki minionych lat, w której zanikał społeczny ton – okresowi wojennemu, hartującemu się przez walkę i trudności. W nich też dostrzegano właśnie szansę dla literatury.
Konspiracja i walka wymagały zasadniczo pełnego zaangażowania się, miało to swój wydatny wpływ i na postawę młodych twórców.
Pisma, wyrażające różne, często wręcz sprzeczne poglądy artystyczne i polityczne, wiązał
ton gotowości do walki, w której wielka rola przypadała kulturze. O niej też pisano sporo,
wiążąc rozważania teoretyczne z możliwością realizacji w okresie najbliższym. Nie rejestrując dokładnie bogatego czasopiśmiennictwa kulturalnego, pragnąłem wskazać na istnienie
tego zjawiska, dotyczącego tego problemu na obszarze, który sami okupanci nazwali – „kotłem śmierci”. Od teoretycznych rozstrząsań na temat przyszłego modelu kultury, widzianego
z konspiracyjnych pozycji jako niezbędny element przyszłego ustroju społecznego i państwowego po niemal grafomańskie, pretensjonalne w swej treści wystąpienia – oto wachlarz
spraw i zagadnień, jakie podejmowały podziemne pisma kulturalne. Ważne wydaje mi się, a
przy tym dość charakterystyczne, nasilenie tej fali czasopism o sprawach kultury, w warunkach bynajmniej nie sprzyjających szerszemu zasięgowi. Społeczeństwo zaczynało odczuwać
wagę tej problematyki, odcięte od normalnego funkcjonowania życia kulturalnego. R. Jadźwing (Bogdan Suchodolski) w książce Skąd i dokąd idziemy zajął się głównie tą problematyką.
Trzebiński do listopadowego numeru „Sztuki i Narodu”, z kolei trzynastego, przygotował
znów artykuł o zagadnieniach kultury, zatytułowany W klimacie kultury imperialnej. Występując przeciwko określeniu, że „rewolucja świadomości kulturalnej” nie jest ani czczym
echem Brzozowskiego, ani tym bardziej frazesem, wyśmiewał tradycyjne lęki polskiego inteligenta przed wiązaniem rewolucji kulturalnej z jakimikolwiek przemianami i bodźcami płynącymi z przemian politycznych. Przeciwstawiał dotychczasowej koncepcji kultury narodowej jako sui generis gigantycznego pamiętnika narodu (od Dziadów i Kordiana po Wyzwolenie i nawet Wiatr od morza) nowy typ kultury kreacjonistycznej. Klimat kultury imperialnej, a
więc wszechogarniającej i oddziaływającej na innych, nie jest czymś, według Trzebińskiego,
co roztacza się poza nami i co w rezultacie może grozić mszczeniem i zabijaniem nas – „jest
jedynie czymś stwarzanym we wnętrzu psychiki czymś, co może jedynie rozwijać nas w dalszym ciągu, ponieważ samo jest wynikiem rozwoju”. Postulował on, że kultura imperialna

117

musi ekspresjonistyczną postawę wyrażania siebie zastąpić kreacjonistyczną postawą tworzenia dzieł kultury jak najbardziej obiektywnych, uniezależnionych z chwilą stworzenia od
swoich twórców, mogących iść samodzielnie i bez naszej opieki – na podbój świata”. Podniosłość tych słów, mających wagę niemal manifestu, gdyż wszystko, co pisał Trzebiński, miało
ten charakter, sprowadzona do zwyczajnych wymiarów ujawni przede wszystkim swe personalistyczne podłoże. Trzebiński nakłaniał do tworzenia kultury oryginalnej, opartej bardziej
na pierwiastkach intelektualnych niż – jak dotychczas – głównie na przeżyciach. Żądał kultury imperialnej jako mitu – mitu wielkiej historii; ognia, który zapala sumienia, oczyszczając je
z małości. Żądał przebudowania polskiego snobizmu na polską samodzielność, polskiego
importu na polski eksport, polskiego subiektywizmu i pamiętnikarstwa, w którym pokutuje
romantyczny postulat wyrażania własnej duszy, na polski obiektywizm, w którym wyraża się
– jak pisał – męski, dojrzały, z tomizmu wyrastający imperatyw tworzenia – kreowania. „Istnieją także warunki wywołania takiego ruchu kultury polskiej. Warunki te stwarza ostry,
śmiertelny dla słabych, ale hartujący mocnych klimat czterech lat wojny, jakiej nie mieliśmy
dotąd w historii. Ale jednocześnie, znając tradycje polskiej małości, indywidualistycznie pojmowano w Polsce kwestię odpowiedzialności etycznej, przerost ambicji, a brak wielkiej dumy dziejowej, tęsknoty polskiej za sensacją, a obojętność wobec prawd kultury jako wobec
czegoś nudnie naturalnego i oczywistego – znając, widząc realistycznie polską rzeczywistość
kulturalną, trudno zaryzykować zdania, że nawet w klimacie kultury imperialnej i przy innych
sprzyjających warunkach owoce rewolucji zdołają naprawdę dojrzeć. W polskich warunkach
mówienie o dojrzewaniu czegokolwiek zakrawa zawsze na paradoks”.
To zakończenie artykułu jest wręcz zaskakujące w swej goryczy. Dwudziestojednoletni
chłopiec zdawał sobie sprawę z wszelkich trudności i manowców walki o kulturę, choć z jednej strony walczył o nią z niewątpliwym patosem, z drugiej nie mógł się oprzeć sceptycyzmowi. Wykazywał w ten sposób – zdumiewający jak na swój wiek – realizm i zmysł krytyczny, świadczący o tym, że jego fanatyzm nie prowadził do ograniczenia horyzontów myślowych. W Ruchu Kulturowym widział Trzebiński nadzieję na stworzenie bloku, który by
pod jego osobistym przewodnictwem zespolił wojenne pokolenie twórców oraz działaczy
kultury. Przewidywał drobne, dokuczliwe trudności, z których składa się życie, gdy notował
w pamiętniku:
,,W Zalesiu spędziłem tylko noc. Zła noc, jak wszystko, co mnie dotyczy. Cały Ruch podminowany przeciwko mnie. Chcą mnie zaskoczyć zamachem jakimś – pytanie, czy ja pierwszy nie zrobię zamachu. To nie są ludzie, z którymi można by na stopie koleżeństwa – z wyjątkiem Topornickiego i Magdaleny, być może są to ludzie bez cienia dumy, pożerani niekiedy za to przez ambicję. To skrzyżowanie prawie zawsze daje kariery.
Noc w Zalesiu, poranny spacer po drodze do Piaseczna. Mój Boże, jak bardzo jestem sam
w tym wszystkim”.
Poczucie głębokiego osamotnienia od czasu śmierci Bojarskiego przy jednoczesnej świadomości przerastania środowiska, w którym tkwił, dla którego oddawał swoje najlepsze siły,
prowadziło do konfliktów moralnych, ujawniających się coraz częściej na kartkach pamiętnika. To znaczyło – „czy ja pierwszy nie zrobię zamachu”. Oderwanie Ruchu od Konfederacji
Narodu byłoby naturalną konsekwencją rozwoju tej organizacji. Osaczony przez zdarzeń zamęt, szarpał się w sprzecznościach, zbyt inteligentny, a przy tym dumny, żeby się przyznać,
że w końcu środowisko zaczęło go męczyć. Narastał w nim jakiś kryzys, wyrażały go w pamiętniku niedopowiedziane zdania, z których można było wnioskować, że ich autor, wplątany
w takie życie, ma już go całkowicie dosyć. A jednocześnie bał się samotności, bał się, gdy
pisał wyraźnie: „Chodzi o to, żeby nie czuć się samotnym. Szukanie miłości to lęk przed samotnością”.
Niepokojąco też dojrzał w ostatnich miesiącach, wystarczy zestawić strony jego pamiętnika z 1942 i 1943 roku, aby to bez wątpienia stwierdzić. Dojrzewał w klimacie śmierci, żył i
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pracował z przedziwną zawziętością, jakby się rzeczywiście obawiał, że nie zdąży dać z siebie wszystkiego. A łudził się przecież... Nie chciał śmierci, nie myślał o jej konieczności,
chociaż wiedział, że może się ona pojawić w każdej chwili.
Na obiady w tym czasie chodził do stołówki fabrycznej, co mu wyrobiła jedna z koleżanek
ze slawistyki. Niemiecki majster zwrócił na niego baczną uwagę, pewnego dnia pojawił się
przed nim w towarzystwie dwu gestapowców.
– Pan w tej fabryce nie pracuje. Dlaczego pan je tutaj obiady?
Nie to było istotnym przestępstwem, lecz fałszywe papiery, którymi się z całą pewnością
siebie wylegitymował. Domu, w którym rzekomo mieszkał, nie było od września 1939 roku.
Znalazł się więc szybko na Pawiaku i zaraz stanął przed sądem specjalnym. Wyrok mógł być
tylko jeden.
Nie było mowy o wykupieniu, chociaż siostra i rodzice uczynili wszystko, co można było
w tym zakresie zrobić. Jubiler Orłowski, którego siedemnastoletni syn znalazł się na liście
zakładników przeznaczonych do rozstrzelania, ofiarował za niego milion złotych wykupu.
Niemcy jednak odrzucili. Czas był bezwzględny.
Trzebiński zginął rozstrzelany publicznie na Nowym Świecie, naprzeciwko mrocznego
hotelu „Savoy”, niedaleko bramy domu, w której wystawiano na sprzedaż mdłe pejzaże z
brzozami i kwitnącymi na łące kaczeńcami. Przywieziono go jak i innych w papierowych
koszulach na tę śmierć, krew padających pod mur zbryzgała płyty chodnika. Nazajutrz ktoś
odważny nakreślił w tym miejscu smołą duży znak krzyża i wkrótce stos kwiatów przesłonił
zakrzepłe plamy.
Na plakacie o barwie krwi wśród trzydziestu rozstrzelanych nie było jego nazwiska. Stałem przed słupem ogłoszeniowym wśród ludzi o zaciętych twarzach, wpatrzonych w tę listę.
Poprzez zamglone spojrzenie, jakby do oczu miały napłynąć łzy, dojrzałem wymienionego
bodajże jako dwudziestego dziewiątego z kolei Andrzeja Jarocińskiego, urodzonego 7 września 1921 roku w Warszawie. To właśnie był on; Borowski zarzucał Trzebińskiemu, że wolał
być rękami, myślącymi rękami, a nie głową. Zapominał jednak, że wszystko sprzysięgło się
przeciw naszemu pokoleniu.
Nie wziąć udziału w walce znaczyło zdradzić siebie samego. Na to nikt nie chciał pójść.
Wierność samemu sobie – nakaz moralny potwierdzony lekturą Lorda Jima czy Doli człowieczej potwierdzał ideały wojennej generacji. Pokolenie wypalało się powoli, by spłonąć wreszcie zupełnie. Znów odszedł jeden z nas. Andrzej Trzebiński został rozstrzelany. Trudno to
było pojąć, trudno zrozumieć los. Stałem przed słupem ogłoszeniowym, ogłuszony wiadomością. Niebo nad miastem, listopadowe niebo było ciemne i niskie. Ulicami przejechały zielone
wozy gestapowskie, na murach widniały olbrzymie wapienne napisy OKTOBER, spryskane
krwią.

119

Rozdział XII

WIECZORY PRZY KARBIDOWCE
Redakcję „Sztuki i Narodu” objął z kolei Tadeusz Gajcy. Stawało się już prawie tradycją
pisma, że skoro ginął redaktor, jego miejsce zajmował najbliższy współpracownik, chociaż
zdawał sobie sprawę z tego, co mogło go czekać. Utarło się nawet przekonanie w kręgach
młodej literatury, że każdy z redaktorów SIN-u musi zginąć. Mimo to, a może właśnie na
przekór temu, Gajcy nawet nie zawahał się przez chwilę, wiedząc, że zadanie, którego podejmował się, powinno być wypełnione bez względu na ofiary.
Pisał w listopadzie do Kazimierza Wyki:
„Atmosfera mojej pracy w tej chwili nie jest zbyt miła, ostatnie zdarzenie w mojej – jak
Pan to słusznie powiedział – rodzinie jest jednym z tych momentów, które odbierają na długo
oddech i nasuwają przykre myśli. Wydawałoby się – powinienem się przyzwyczaić, bowiem
nie jest to zdarzenie tego typu pierwsze, ale to bardzo trudne... Czyż wolno dzisiaj mówić w
tonie kategorycznym o jutrze, gorzej, odgrażać się, że ja jeszcze... Przecież po prostu może
nie być dane, by trwać. Jak trzem moim kolegom, których wysłuchiwałem, kiedy mówili o
przyszłości, o tej wielkiej i pięknej. Przeradza się to już u mnie w obsesję: lęk przed samym
marzeniem o jutrze, i wydaje mi się to wyzwaniem, bluźnierstwem. Zwłaszcza że stoję teraz
na miejscu tamtych trzech, o którym mówi się, że jest fatalne” 41.
41

Jest to fragment listu Tadeusza Gajcego z 19 Xl 1943 r. do Kazimierza Wyki. List ten został opublikowany
przez Profesora w 4 zeszycie „Ruchu Literackiego” (nr 73 z 1972 r.) wraz z komentarzem. Ponieważ jestem
zdania, podobnie jak i prof. dr Kazimierz Wyka, iż jest to jedyny chyba ocalały list Gajcego, przytaczam go w
całości. Jeśli idzie o wymieniony na początku listu przekaz pieniężny, prawdopodobnie pochodził od Stefana
Kamińskiego, znanego i zasłużonego księgarza krakowskiego, który na okres powojenny szykował pewne edycje i przekazywał swym współpracownikom zaliczki pieniężne. Natomiast list Wyki do Gajcego nie zachował
się w papierach pośmiertnych, mimo iż uchroniła się spora część rękopisów znajdujących się obecnie w zbiorach
Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Oto pełna treść listu:
Warszawa, dn. 19 listopada 43.
Szanowny Panie.
Bardzo dziękuję za przekaz i list. Ponieważ uczy mnie doświadczenie, że w czasach dzisiejszych obowiązuje
pośpiech – piszę te słowa zaraz po otrzymaniu Pańskiego pisma. Przepraszam za tę natarczywość! Atmosfera
mojej pracy w tej chwili nie jest zbyt miła, ostatnie zdarzenie w mojej – jak Pan to słusznie powiedział – rodzinie jest jedynym z tych momentów, które odbierają na długo oddech i nasuwają przykre myśli. Wydawałoby się
– powinienem się przyzwyczaić, bowiem nie jest to zdarzenie tego typu pierwsze, ale to bardzo trudne. Tak
bardzo obchodząca mnie opinia Pana o wierszach moich nie zaskoczyła mnie. Proszę mi wierzyć, że żegnając
się z Panem na dłużej, wiedziałem doskonale, co się Panu spodoba, co nie i dlaczego. Proszę nie traktować tego
jako zwyczajne zarozumialstwo, broń Boże, po prostu znam trochę gust Pana i wtedy już wiedziałem dużo o
sobie. Chodzi o to, że moment ukazania się tomiku był dla mnie jakimś zamknięciem pierwszego etapu, tego –
wydaje mi się – najtrudniejszego etapu, związanego z pierwszym czarem i rozczarowaniem pierwszego kroku.
Dlatego nie będę nawet próbował bronić się, chociaż obrona taka jest zupełnie realna; nie chcę mnożyć zdań
lirycznej dialektyki, gdyż robiłbym to bez przekonania. Poemat jest bardzo daleko za mną, jak i reszta tomiku
zresztą, stosunek mój do niego jest stosunkiem pobłażliwości i... wdzięczności za trudną, lecz opłacalną szkołę.
Wydaje mi się, że każdy błąd jest błogosławiony, do pewnej naturalnej granicy, i dlatego już nawet nie myślę, jak tam jest ze mną z okresu Widm. Zbyt wiele kotłuje się we mnie, by wracać do tamtego, zamkniętego już
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Kiedy pod koniec miesiąca ukazał się wreszcie 13 numer „Sztuki i Narodu”, na pierwszej
stronie ponad artykułem W klimacie kultury imperialnej widniał obwiedziony grubymi, czarnymi ramkami nekrolog:
Śp. STANISŁAW ŁOMIEŃ
redaktor „Sztuki i Narodu” padł
w służbie kultury polskiej, rozstrzelany na ulicy Warszawy 12 listopada 1943 roku. Śmierć Jego trudno
zawrzeć w słowach, pozostaje nam
wewnętrzny nakaz urzeczywistnienia Jego myśli.
Koledzy
I jeszcze raz wróci nazwisko Andrzeja Trzebińskiego na łamy pisma jako autora. Ostatni
numer, szesnasty, którego niemal cały nakład spłonął podczas powstania w powielarni, przyniósł spore fragmenty jego pamiętnika, znalezione w papierach pośmiertnych. Ta przejmująca
spowiedź – jak głosiła notatka redakcyjna, poprzedzająca tekst – ma charakter nie tylko osobistej kroniki myśli człowieka, który łudził się, „że jeszcze zdąży”, lecz także legitymacji
pokolenia.
kręgu. Bóg z nim!
Wie Pan, łapię się często na tym, że pobłażliwość moja odnośnie własnych prac ma źródło w śmiesznej może, niemiłej – jeśli jest zauważalna dla innych – wierze. W przekonaniu, że się coś w sobie nosi.
Byłoby to słuszne nawet, bo czyż wolno dzisiaj mówić w tonie kategorycznym o jutrze, gorzej, odgrażać się,
że ja jeszcze... Przecież po prostu może nie być dane, by trwać. Jak trzem moim kolegom, których wysłuchiwałem, kiedy mówili o przyszłości, o tej wielkiej i pięknej.
Przeradza się to już u mnie w obsesję: lęk przed samym marzeniem o jutrze, i wydaje mi się to wyzwaniem,
bluźnierstwem. Zwłaszcza że stoję teraz na miejscu tamtych trzech, o którym mówi się, że jest fatalne. Proszę
Pana, bardzo Panu dziękuję za szczere słowa, przydadzą mi się na pewno. O tych tam sprawach czasopiśmienniczych pamiętam. W środowisku moim prócz tomiku Chmury nic nie ma. Postara on się Panu doręczyć pośrednio. Bardzo byłbym ciekaw opinii Pana o Oknie, bo taki nosi tytuł ów tomik, nie mówiąc już o autorze, który
znajduje się w sytuacji nieco podobnej mojej sprzed pół roku. To znaczy lawiruje po Scyllach i Charybdach tzw.
sądów ludzi kompetentnych! Posyłam Panu misterium, rodzaj chyba satyry raczej niż groteski na atmosferę –
urojoną naturalnie, taką jaka powinna być – przedwojenną. Dołączam także wiersz, jeden z ostatnich, bo teraz
już dobrych liryków nie piszę. Ufam, że jeśli pójdzie wszystko po mojej myśli, to prześlę Panu nową „sztukę” w
krótkim czasie, o której nic powiedzieć nie mogę, bo jeszcze nie zaczęta.
Pozdrawiam Pana
Tadeusz Gajcy
List pisany w tydzień po egzekucji publicznej Andrzeja Trzebińskiego nawiązywał w oględnych słowach do
tego wydarzenia. Po Kopczyńskim, Bojarskim i rozstrzelanym Łomieniu, Gajcy stawał się czwartym z kolei
redaktorem „Sztuki i Narodu”. Wykę poznał na przełomie sierpnia i września 1943 r., podczas rozmowy, w
której uczestniczyłem. Dotyczyła ona oczywiście zagadnień literackich, mówiliśmy o ideologii artystycznej
naszej grupy, atmosferze ostatnich dni, o Stroińskim – co doskonale pamiętam – który po zwolnieniu z Pawiaka
siedział na prowincji. W listopadzie spotkałem dr Wykę w tramwaju, był to mroczny czas egzekucji, nie wdawałem się więc w rozmowy. Gajcy nic mi nie mówił też o spotkaniu z krakowskim naukowcem i krytykiem,
którego zdanie sobie cenił. Autor Widm był człowiekiem skrytym i rzadko ujawniał swoje znajomości w kręgach literackich. Tomik Stroińskiego Okno był tłoczony u mnie w mieszkaniu pod koniec października (28–30
X 1943) i ukazał się na ówczesnym rynku podziemnym gdzieś na początku listopada, w pierwszej dekadzie. W
każdym bądź razie po aresztowaniu Trzebińskiego, a przed jego egzekucją. Dr Wyka odwiedzał wówczas rodzinę swojej żony mieszkającą na Gocławku, przy okazji nawiązywał kontakty literackie. Opowiadał mi o tym
podczas rozmów w Rzymie, w październiku 1972 r.
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Należało pomyśleć o jego konsolidacji; w tym celu Gajcy zaprosił Krzysztofa Baczyńskiego na wieczór autorski do naszej grupy literackiej. Po dłuższym okresie, w którym zaprzestaliśmy kontaktowania się z kimkolwiek, spotkanie z Bugajem miało tym bardziej doniosłe
znaczenie. Mieszkanie na wieczór dał jeden z kolegów, mieściło się przy ul. Wilczej, niedaleko Marszałkowskiej, nad „Barem pod Bażantem”, w którym niedawno zabito żandarma.
Niemcy w odwecie „przeczesali” mieszkania w kamienicy, więc Gajcy uznał lokal za... bezpieczny. Nie było dostatecznej ilości krzeseł, gospodarz powyciągał szuflady z szaf i zamienił
je na taborety. W pokoju jarzyła się karbidówka, kiedy za dużo wody spadło na karbid, zaczynała niecierpliwić się, bulgotać i gwizdać. Zastępowała nam w swych reakcjach niechętną
i cyniczną publiczność.
Baczyński przyszedł ze swoją żoną oraz młodym chłopcem o wychudłej twarzy i oczach
głęboko zapadniętych. Witając się ze mną, uśmiechnął się nawet, jak gdyby się cieszył ze
spotkania sojusznika. Spoważniał jednak i odkaszlnąwszy wyciągnął z kieszeni oprawione na
czarno bruliony. Czytał swoje utwory wolno i ze spokojem, ale jego głos drgał tłumioną
afektacją. Pauzy czynił w miejscach, które rzeczywiście domagały się ciszy. Wydawał mi się
o wiele bardziej dojrzały, jakby skupiony w sobie i poważny, chociaż widzieliśmy się zaledwie przed paroma miesiącami. Skończywszy czytać wiersz, długo patrzał na nas w milczeniu.
Ten wieczór był dla niego naprawdę przeżyciem. I my słuchaliśmy uważnie, nawet karbidówka przestała się niecierpliwić. Co pewien czas Baczyński pochylał głowę i wyszukiwał w
brulionie nowy wiersz. Widać było, że ma ich rzeczywiście sporo. Skończywszy, cofnął się
do tyłu i zaciągnąwszy się papierosem, ukrył się w cieniu.
Byłem trochę zawiedziony jego wystąpieniem. Dziś, kiedy znam dobrze wszystkie jego
wiersze, zdaję sobie sprawę z tego, że nie umiał ich dobierać, że czytał nie te, które by dla nas
mogły być olśnieniem, wybierał na pewno najsłabsze, choć może sobie z tego nie zdawał nawet sprawy. Zdumiewał ich konserwatyzm, wydawały się nam jakby poezją z innej epoki, na
marginesie dziejów. A czytał ballady i wiersze o tematyce fantastycznej, w których dźwięczały struny Czechowicza i Staffa. Pamiętam doskonale jeden z nich, szczególnie ten początek:

Deszcz jak siwe łodygi, szary szum,
a u okien smutek i konanie.
Taki deszcz kochasz, taki szelest strun,
deszcz – życiu zmiłowanie.
Dalekie pociągi jeszcze jadą dalej
bez ciebie. Cóż? Bez ciebie. Cóż?
W ogrody wód, w jeziora żalu,
w liście, w aleje szklanych róż.
I ten wiersz, który mi się strasznie nie spodobał, zaatakowałem dość ostro, sam później
dziwiłem się napastliwości mojego tonu. Baczyński nie odpowiedział mi zupełnie, popatrzał
na mnie zdziwiony i zaskoczony, w obronie jego poezji stanął chłopiec o wychudzonej twarzy
– Marcin Czerwiński. Ale i jego argumentacja nie mogła zatrzeć moich obaw, drażnił mnie
bowiem zdawkowy obraz w tym utworze, drażniła staroświeckość rymów. Nie mogłem wybaczyć poecie uczucia pewnego zawodu, jakiego doznałem, spodziewałem się bowiem zbyt
wiele.
Zebranie skończyło się dość niespodziewanie. Ktoś ze spóźnionych zaczął się dobijać
gwałtownie do drzwi. Wszyscy pobledli, cień niedawno rozstrzelanego Trzebińskiego stanął
między nami. Baczyński zaczął nerwowo gładzić włosy, pani Barbara schwyciła bruliony i
przycisnęła je do piersi, Gajcy podbiegł do drzwi balkonu. Ale za chwilę wszystko się wyja-
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śniło. Jednak wszyscy zaczęli się pośpiesznie żegnać i tłoczyć w korytarzu. Gajcy czynił
pewne aluzje Baczyńskiemu co do wejścia w nasze kręgi poetyckie, ale Krzysztof zbył te
propozycje wymownym milczeniem.
W parę dni później Stroiński powtórzył mi to, co powiedział wtedy Gajcemu: „Wiesz, co
sobie pomyślałem, gdy ktoś zaczął się dobijać? Szkoda wierszy Bugaja, miał przy sobie jedyne rękopisy”.
Gajcy w tym czasie ukończył Misterium niedzielne, groteskę dramatyczną składającą się z
czterech widowisk oraz intermedium. Utwór stanowił łagodną kpinę z historii i świadczył o
zrzuceniu przez poetę gnębiącego w ostatnich miesiącach ciężaru przeżyć, które nie dawały
mu spokoju. Na koszmar życia codziennego Gajcy odpowiedział w Misterium humorem, reagował tak jak ulica warszawska, która na każde zjawisko wybuchała śmiechem. Ten śmiech
był oczyszczeniem z trudnych chwil, kiedy nie pomagało zagryzanie warg i zaciskanie pięści.
Niefrasobliwość była formą „trzymania fasonu”, nie wolno było załamywać się. Kpiono nie
tylko z wroga, kpiono także z siebie samych. Pytanie brzmiało – jakie są największe potęgi
współczesne? Odpowiedź była natychmiastowa – gestapo hitlerowskie, marynarka brytyjska,
piechota radziecka, dolar amerykański i szmugiel polski. Właściwie obok szmuglu powinien
się znaleźć i humor warszawski. W tramwaju, pełnym ludzi i Niemców stojących na przednim
pomoście, Felek dostrzegł znajomego, którego dawno nie widział.
Co robisz, Kuszpietowski, jak rany boskie! – Nie widzisz, że się ukrywam! – odpowiedział
tamten na głos, nie mogąc się docisnąć do Felka. Drwiną broniła się Warszawa przed okupantem, nie było wydarzenia, które by nie miało swego potwierdzenia w dowcipie. Kiedy
Niemcy ogłaszali wszem i wobec o nowej broni, Warszawiacy określili ją szyderczo – najnowsza broń niemiecka, to b r o ń Boże naprzód! Tym życzeniem każdy dzień przybliżał nas
do końca wojny.
Gajcy napisał swoje Misterium niedzielne niesłychanie szybko, w przeciągu zaledwie paru
dni. Pisał je wieczorami, przy karbidówce, gdy rodzice położyli się już spać, a w kuchni panowało jeszcze przyjemne ciepło. Przysłaniając ramieniem karty papieru przed wzrokiem
niepowołanych, głównie młodszego brata, który odrabiał wtedy lekcje, Gajcy w pośpiechu
kreślił zdania, i rękopis przy naprawdę minimalnej ilości poprawek czyni wrażenie przemyślanej w najdrobniejszych szczegółach pracy. Gdzieniegdzie autor zmieniał określenia, wstawiał mocniejszy, dobitniejszy przymiotnik, rzadkie są jednak zasadnicze skreślenia, im bliżej
końca, tym bardziej koncepcja utworu staje się skrystalizowana, zaś rękopis jest prawie nie
poprawiany. Data ukończenia została wyraźnie zaznaczona: 25 X 1943 r.
Misterium niedzielne, mimo formy dramatu jasełkowego poniekąd, nie ma walorów scenicznych, chociaż pozory mogłyby świadczyć o tym – podział na części, niby na odsłony,
charakterystyka występujących postaci, dialogi i monologi. Jest to jednak poemat dramatyczny, elementy widowiskowe mają na celu uwypuklenie pewnych założeń poety, przerywając
zresztą monotonię scenerii, dziejącej się przez trzy części pod kościołem Św. Honoraty w
Warszawie. W swej istocie jest to właściwie antymisterium, cel demaskatorski autora wydaje
się zupełnie jasny. Dramatom narodowym przeciwstawia Gajcy liryczny żart, gwałtowny wybuch iście warszawskiego humoru, chociaż drwiący ton w gruncie rzeczy pokrywa troskę o
całkowite odcięcie się od przeszłości, o przezwyciężenie jej i znalezienie „zwięzłego sensu
historii”. Postaci bardzo warszawskie, jak dziad kościelny Hipolit, którego oczy „mają tu
swoisty, niezaprzeczalny sens. Są niejako emanacją wewnętrznego nurtu misterium – pogody”, Dorożkarz wieszczący, uczony w astronomii policjant trojga imion Majewski, dziarski
ułan Antoni Leszcz, czy wreszcie prosta dziewczyna – Marysia Natchniona, nadają temu
utworowi cechy jasełek przedmieścia, w których elementy grozy zostały skutecznie zastąpione drwiną. Żołnierzowi pojawia się we śnie obraz klaczy noszącej imię Apokalipsy, znakiem
bojowym związku proroków jest butelka Cinzano, symbolem bohaterstwa i przerwania będzie
pomnik żołnierza z Marysią, której zrobi dziecko na znak dany przez historię. Misterium nie-
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dzielne, mimo pewnego elegijnego tonu, może być dowodem wyzwolenia się z nastrojów
katastroficznych – więcej nawet – to wyraźne rozstanie się Gajcego z katastrofizmem, którego
nie sposób już traktować inaczej jak złowrogą groteskę. Śmiech stanowi oczyszczenie –
„Apokalipsie trzeba dać inne imię, godniejsze”, gdyż „każdy grafoman i wróżka używają już
tego nazwiska i obrażają gwiazdy”. Brzmieć ono będzie Katharsis, tak się nazywa bowiem
kochanka młodego poety, również należącego do zrzeszenia proroków, którego zadaniem jest
chodzenie parami, posiadanie uniformu odmiennego dla każdego z członków, a nade wszystko spoglądanie prywatnie z domu przez lunetę w gwiazdy, by w ten sposób poznać życie. Oto
kontakt służbowy z tajemnicą dziejów oraz rozmowy z Apokalipsą! Grozi to przewrotem w
państwie. Skoro ukazujący się incognito król Ludwik Dwudziesty chce wystąpić przeciw temu związkowi, motywując, że jego przedstawiciele w systemie nowego parlamentu szerzą
skrycie metafizykę, pojawia się jakby na ironię Apokalipsa w postaci płonącego ogniem cudownym jak świeca kaktusa. Marysia pocznie z żołnierzem i – historia wypełnia się zgodnie z
przeznaczeniem. Efekt końcowy, podobnie jak w wizji świętego Ildefonsa, czyli satyrze na
wszechświat Gałczyńskiego, ma wyraźne zamierzenie komiczne. Misterium przemienia się
więc w poetycką farsę. Nie trzeba daleko szukać pierwowzorów, będzie to zarówno Bal u
Salomona czy Koniec świata. Konstanty Ildefons Gałczyński należał do ulubionych autorów
młodych literatów.
Intermedium, w którym występuje w postaci starca autor Misterium niedzielnego („widać
siwe bujne włosy poety, a gdy za chwilę odwróci się, gołębia broda błyśnie żywo jak rtęć”),
mimo tej oczywistej mistyfikacji ma jednak znaczenie zasadnicze dla wyjaśnienia sensu
utworu. W pierwotnym zamyśle, uwidocznionym w rękopisie, miało otwierać Misterium,
czyli stanowiło coś w rodzaju poetyckiego wstępu:
Kiedyś aleją idąc
mijałem szeregi twarzy
wpatrzonych w przestrzeń niby
w gwiazdy lub obce lądy.
I nagle ogień w piersi
i nagle się poczęło
w głoskach płonących, w dźwięku pierwszym
to rosnące we mnie od lat wielu,
od lat pamięci mojej wierne
„Misterium
niedzielne”.
Jeżeli przyjąć, że te słowa nie są żartem – nie mamy zresztą powodów, aby je za taki uważać –wyznanie samego autora potwierdzi wagę tego poematu w rozwoju twórczości Gajcego.
Poemat Z dna czy też wiersz Wczorajszemu stanowią poetyckie etapy podejmowania zagadnienia absorbującej poetę przeszłości. Poemat przez niemal realistyczny i patetyczny zarazem
opis wydarzeń, przemieszany z lirycznymi wzruszeniami, zaś wiersz Wczorajszemu na skutek
podkreślenia istotnego wpływu dziejowych faktów na twórczość młodych, ów tragiczny konflikt wojenny pokolenia rozdartego między powołaniem artysty a obowiązkiem żołnierza.
Misterium niedzielne natomiast stanowi ponowne podjęcie tej problematyki, od dawna wpływającej na wyobraźnię twórczą Gajcego – na katastrofę wrześniową, w której dla młodych
zawalił się ich dotychczasowy świat. Uraz boleśnie oszukanych piekł jak nie zagojona rana.
Misterium przez swój humor, żart, kpinę, a nawet farsowość przyniesie wyzwolenie od tego
problemu jątrzącego umysł twórczy Gajcego. Właśnie wiersze z Intermedium będą tego najlepszym świadectwem. Stanowiące Pamiętnik mojego życia, odczytywane przez starca głosem „kruchym, niemal dziecinnym”, w myśl określeń samego autora, podkreślały w trochę
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parodystyczny sposób dystans dzielący Gajcego od spraw, które obciążały jego wyobraźnię
twórczą od lat.

Rok 1939.
Ogólnie, rekapitulując niejako
ta data brzemienna w dzieje
obdarzyła mnie łaską,
że widzieć mogłem wiele;
a potem długo pamięć
siliła się odnaleźć
obrazy poszczególne i sens historii zwięzły –
To było... Dziś jak z wieży
mych lat, gdy patrzę w przeszłość
zostały sny dziecinne
postaci małe, obce –
i wszystko jest jak w kinie
nawet rodzinne miasto
gdzie żyłem jeszcze chłopcem.
Zdumiewająca jest plebejskość Misterium niedzielnego, na którą składa się nie tylko sceneria jasełkowa właściwie i postaci jakby z kościelnej szopki, ale i sam język – zespół wyrażeń i powiedzeń. Składnia miejscami bywa zupełnie proletariacka, jej warszawskość jest typowa. Wtopione w tę poezję tego rodzaju wyrażenia nie zaśmiecają bynajmniej obrazów,
przeciwnie – podkreślają koloryt lokalny.
Jeszcze raz powróci problem kampanii wrześniowej w twórczości Gajcego. W nr 12 SIN-u
pod pseudonimem Romana Ościenia ukazało się opowiadanie Paweł, będące obrazkiem z
partyzantki po rozbiciu oddziałów Uderzenia. Sam poeta miał ochotę iść do lasu, poczynił
przygotowania, z właściwą sobie łagodną kpiną powtarzał, że pozostał mu na pamiątkę tych
pragnień zastrzyk przeciwtyfusowy. Nowelka Paweł ma wyraźne cechy wprawki, o wiele
poważniejsze w efekcie artystycznym jest opowiadanie Cena, którego spory fragment, bez
podania tytułu zresztą, został zamieszczony w nr 13 ,,Sztuki i Narodu” (str. 5–9). Gajcy podejmował w nim problematykę moralną, nie bez pewnej naiwności młodego chłopca, traktującego świat niesłychanie serio. Rację moralną, że „odbieramy tyle, ile dajemy ukazywał na
tle wydarzeń rozgrywających się w czasie kampanii wrześniowej, a więc w momencie zagrożenia śmiercią.

– Dla mnie śmierć to wymiar sprawiedliwości. To cena. – Powiedział, że nie rozumie. Cena?
– Za to, żeś patrzał, słuchał, dotykał – płacisz. Proste..
Płacisz. Bogactwo zdobyte przez ciebie, przekazane innym, nie zginie. Rozumiem przez
nie – dobry czyn ludzki.
Jakie to śmieszne: czyn, czyn ludzki! Krzysztof był uszczypliwy, pytał dalej. – A więc dobry czyn ludzki nie ginie. A zły?
– Czyż nie ma następstw, nie jest momentem łańcucha tych wynikających z niego czynów
–jak mówisz – złych?
Nie podobała mu się ta filozofia. I jeszcze: Cena!
Helena była spokojna. – Płacimy za każdy zły czyn, wyrządzony przez nas, cierpieniem,
które nazwijmy cierpieniem zadośćuczynienia. Życie jest mściwe. Dla przykładu. Wyrządziłeś mi krzywdę... przypuśćmy – dodała, kiedy skrzywił się – za krzywdę tę odbierzesz
w życiu nie dziś, to jutro, za rok, może za kilka lat zapłatę. Może ja uczynię ci znowu
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krzywdę, może powstanie sytuacja, w której mój udział będzie pośredni, niemniej bolesny.
Widzisz, to jest bardzo sprawiedliwe. Odbieramy tyle, ile dajemy. – To nieprawda! – zawołał wówczas.
Krzysztof Milewski, rozbitek z oddziału broni maszynowej, jak się do tego przyznawał,
związał swój wojenny los z plutonem por. Lubiaka, „w którym miał poznać nie znany mu
dotychczas sens istnienia”. W nocy, postawiony na warcie, zetknął się z dowódcą w krótkiej,
inteligenckiej dyskusji na temat Boga i sprawiedliwości. Przypomniały mu się później słowa
jego narzeczonej, Heleny, o cenie, którą trzeba płacić za czyn, cenie wyrównania. Krzysztof
uwiódł kiedyś młodą dziewczynkę, Elżbietę, która popełniła samobójstwo, dowiedziawszy
się, że podchorąży jej nie kocha. Za tamten czyn Krzysztof zapłaci podwójnie: raz wyrzuceniem ze szkoły podchorążych, a po wtóre – śmiercią. Chociaż broni się przed tak metafizycznym wymiarem sprawiedliwości, chociaż odrzuca surowe, niemal antyludzkie racje moralne,
sprawiedliwości jednak pojmowanej w kategoriach absolutnych i metafizycznych musi stać
się zadość. Krzysztof zginie z imieniem Heleny na ustach, jakby przyznając słuszność jej
wywodom na te tematy, zginie w starciu z czołgami nieprzyjaciela, a więc śmiercią pozornie
przypadkową. Zginie w pobliżu miejsca, w którym uwiódł Elżbietę, sprawiedliwość dosięga
go tam, gdzie popełnił czyn, za który teraz płaci własnym życiem. Wojennej śmierci, tak powszechnej na polu bitwy, przydał Gajcy wyższą rangę, uznając ją za sprawiedliwość wykonującą nieubłagany wyrok na człowieku, który złamał sankcje moralne. Znów problem śmierci jako ostatecznej oceny życia pojawiał się w twórczości tego młodego poety. Ta śmierć nie
była z w y c z a j n a, jej sens potwierdzał nieuchronność przeznaczenia. Wielokrotnie zmagał
się Gajcy z tym zagadnieniem, podporządkowując się losowi z chrześcijańską pokorą. Nie
buntował się nawet, jeśli nie uznać za swoisty bunt jego utworów. Pisane z dużymi ambicjami
opowiadanie, mające zresztą cechy melodramatu, posiada niezaprzeczalny urok świeżości,
potwierdza także wszechstronność i skalę talentu autora Widm. Można by je określić terminem realizmu metafizycznego. Wszystkie realia, opisy, psychologia postaci, ich zachowanie
się, ich myśli i przeczucia nawet podporządkowane zostały racjom najwyższym, istotnym
bohaterem tego opowiadania jak w tragedii antycznej jest przeznaczenie. Fatalizm w tych
czasach stanowił filozofię i pewnego rodzaju pocieszenie wyczekujących na śmierć. Fatalizm
kształtował przeczucia i wpływał na obraz świata, kreślony przez Gajcego.
Jeszcze wyraźniejsze jest to aniżeli w opowiadaniu, stanowiącym w dorobku twórczym
Gajcego raczej próbę prozy, w dramacie Homer i Orchidea, który powstał bezpośrednio po
Misterium, ukończony ostatecznie 4 grudnia 1943 roku. Gajcy pracował nad nim krótko, starczyło parę wieczorów przy karbidówce, by powstało dzieło jak na dwudziestojednoletniego
chłopca dojrzałe, przemyślane w drobiazgach, wykończone w szczegółach. Ten pośpiech był
wynikiem sytuacji domowej poety – Homer i Orchidea jest wykładnikiem poczucia godności
własnej i poczucia wyższości nad środowiskiem. Homer, którego poznajemy w sztuce należy
do rówieśników Tadeusza Gajcego, który w sposób dowolny, jak wielu przed nim pisarzy
francuskich, obchodzi się dość bezceremonialnie z mitologią i antykiem; ten kostium potrzebny jest do wypowiedzenia pewnych prawd, które trudno wyłożyć wprost, sztafaż literacki podsunęła autorowi lektura Podróży do piekieł Bolesława Micińskiego, zmarłego wiosną
1943 roku pod Grenoble. Micińskiego Gajcy docenił nie tylko jako eseistę, ale także jako
krytyka poetyckiego. Miał zaledwie piętnaście, szesnaście lat, kiedy zaczął sięgać po „Wiadomości Literackie” czy też „Prosto z mostu”, oceny jednak pamiętał długo, niemal z dokładnym przytoczeniem cytatów. O ile wprost nienawidził Zawodzińskiego, jak wszystkiego, co
przypominało Skamandra –opowiadał mi, że zaciskał z wściekłości pięści, gdy czytał wywody Zawodzińskiego, którego kiedyś pokazał mi w stołówce Związku Literatów, mieszczącej
się w dawnym lokalu Pen Clubu na ul. Foksal – o tyle sentymentem darzył subtelnego znawcę
poezji, jakim był Bolesław Miciński. On jeszcze przed Ludwikiem Fryde odkrył twórczość
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Czechowicza, Sebyły, Zagórskiego czy Miłosza, nie mówiąc już o Gałczyńskim (do niego
należało znane powiedzenie, niemal hasło: „Pochylmy się nad wierszami Gałczyńskiego, pochylmy się, pochylmy...”). Właśnie w Podróżach do piekieł znajduje się piękny szkic poświęcony czytaniu Homera. Znamy z tomu Widma uroczy wiersz – postać greckiego poety od
dawna pasjonowała Gajcego. Antyk w jego dramacie jest oczywiście pretekstem. Nie ma jednak sensu zestawiać go z obrazem starożytnego świata w sztukach współczesnych nam Francuzów z Giraudoux na czele, stanowił on tło dla finezyjnych igraszek intelektualnych, rodzaj
rusztowania dla konstrukcji myślowych, podczas gdy u młodego poety warszawskiego postać
centralna urastała do rangi samej poezji; wybór bohatera, który swą wielkością przerósł nie
tylko epokę, ale i świat, który go wydał, nasuwał myśl o niepodważalności takiego bezspornego autorytetu, jakim był autor Odysei. Homer został ukazany dwojako, raz jako młody
chłopiec, którego los ciska na tułaczkę, drugi – w charakterze wielkiego i uznanego już twórcy. Przeznaczenie dosięga zarówno tego młodego, jak i starego – przeznaczenie, fatum, los
bezlitosny jest nawet dla ludzi nieprzeciętnych.
Chłopiec, który kończy 21 lat, jest więcej Homerem warszawskiego przedmieścia aniżeli
Grekiem. Nawet w samym imieniu Orchidei, ukochanej i wiernej, kryje się subtelny żart poety, stwarzającego niezawodnym instynktem twórczym ów „antyk”, jakby to był obraz warszawskiego podwórka, warszawskiej kamienicy lat okupacji, kiedy cześć dla ołtarza domowego była zjawiskiem powszechnym. Homer należy nie tyle do buntowników, z losem jest
przecież pogodzony, ten przyszły wielki poeta w sztuce występuje jako nietaktowny, niecierpliwy młody chłopiec, który pragnie wcześniej, aniżeli to przewiduje zwyczaj, poznać koleje
własnego losu. Pełen poezji wstęp ukazuje nam scenę, na której czeka samotna Orchidea.
„Jest w białej luźno opadającej jak śnieg sukni. Olbrzymia korona jasnych włosów świeci w
wielkim jak kościół słońcu”42. Kiedy widzimy ją w akcie trzecim, to mimo upływu trzydziestu lat jest to ta sama Orchidea o łagodnym, pieszczotliwym głosie, Orchidea kapryśna, naiwna i wciąż kochająca. Naiwna, według przekonania autora, i naiwna, według mniemania Homera, kiedy usiłuje wieść bezprzedmiotowy spór z kamiennym bogiem, chociaż wyrok losu
już zapadł i trzeba go jedynie zgodnie z jego wolą wypełnić. Homer, nieporadny safanduła
życiowy, właściwie pośmiewisko rówieśników, wiedzących jednak, że układa wcale udatne
wiersze, słabeusz, co mu wyrzuca ukochana dziewczyna, nie próbuje się buntować. Jest pogodzony z losem prawie jak bohaterowie Conrada, którzy byli tragiczni na skutek tego, że
opanowali swój los. Tragizm Homera polega także i na tym, że znając swoje przeznaczenie
równocześnie zdaje sobie sprawę z tego, iż przerasta środowisko i bliskich, zaś przeświadczenie, że wybrani są nieszczęśliwi, zaciąży nad jego życiem. On się jemu poddaje nie z powodu
słabego charakteru, lecz przekonania o wielkości swego losu. Tylko Orchidea ma chwile porywu i udaje się do świątyni Apollina po wyjaśnienia. Dotychczas nie wierzyła, albo może nie
wiedziała, że bogowie mogą być tak okrutni, nawet w stosunku do wybranych, oskarża więc
w gniewie Słonecznego o podłość i bezsilność. Zachowuje się jak niedoświadczona młoda
dziewczyna, która przyszła targować się o los ukochanego, dawno już przesądzony. Posąg nie
42

„Autorskie wskazówki Gajcego mają znaczącą odrębność, roją się od porównań i przenośni, które poetyckością przewyższają wszystko, co mówią postacie utworu, nie wyłączając poety Homera. O takiej poetyckości,
umieszczonej w nawiasie skryptu teatralnego, można by sądzić, że zajęła miejsce nie swoje. Ale nie. Porównania
i przenośnie, które Gajcy wszeptał w nawias swych autorskich wskazówek, choć zawsze służą tworzeniu ogólnej
atmosfery scenicznej, najczęściej rację swoją okazują w odniesieniu do konkretnych szczegółów, ściślej ujmując
życzenia autora, niżby to uczyniły najdokładniejsze określenia realistyczne... O tym samym świadczą także
wskazówki typu ogólnie przyjętego. Wśród nich szczególnie te, które podszeptują aktorom ton wypowiedzi,
wyróżniają się troską o fonetyczne różnicowanie mowy, troską o subtelne zmiany, w jakie mowa ma obfitować.
Czuje się, że Gajcy każde zdanie swych postaci słyszał i widział. Tak, widział, bo to, jak postać mówi, łączył w
każdym momencie z tym, co ona wyraża cała sobą. Ta szczegółowość, ta ścisłość, z jaką pracowała sceniczna
wyobraźnia Gajcego, budzi zaufanie”. (Tadeusz: Peiper, Homer i Orchidea, „L”, „Odrodzenie”, nr 118 z dnia 2
III 1947 r.).
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reaguje na tę zdumiewającą w swej odwadze przemowę Orchidei, która dla miłości do Homera posuwa się aż do bluźnierstwa. Wróżka Eurykleja odsłania jej przyszłość, złą przyszłość.
,,Wiele lat przed wami i łez spod dwu ciemnych, dwu ciemnych powiek. Wiele łez. Widzę w
tym... gniew bóstwa, gromki gniew. Podniosą się na was ręce ludzkie, by grozić, by grozić.
Przeklinać”. Prawie omdlała Orchidea spogląda na białe prostokąty, kilkanaście kostek poznaczonych barwnymi zacięciami, w których czai się los. „Nieosiągalna jest dla człowieka
tajemnica losu, tajemne są sprawy bogów i dlatego ukarany jest ten, który je ujrzeć zdoła.
Zabrany mu będzie narząd, którym poznał obce, nieczłowiecze sprawy. Nieczłowiecze”.
Słowa Euryklei niebawem się spełniają – podniosą się ręce przeciw Homerowi i jego
dziewczynie. Przeznaczenie będzie mieć imię młodego rybaka, odpalonego zalotnika – Eutyfrona. On podburza przeciw młodym wioskę, oskarżając Orchideę o profanację świątyni, za
co grozi gniew boga. W trwodze o własne istnienie rybacy z Chios wypędzają na rozszalałe
morze Homera i Orchideę, nie licząc na to, aby się uratowali. Chłopiec z godnym podziwu
stoicyzmem znosi i ten cios. Nic nie jest w stanie go zatrwożyć, wie, że nie ujdzie i tak przeznaczeniu. Nie lęka się nawałnicy morskiej, z n a bowiem przyszłość. Wracając z kapłanem w
czasie uroczystości urodzinowej do chaty, już zrozumiał, że nie odwróci losu – wygnania i
ślepoty – co mu przepowiedziały wróżby. Wygnanie spotyka go, gdy mają nastąpić wszystkie
obrzędy urodzinowe, znaki na niebie i ziemi potwierdzają ten wyrok mściwego boga i – lękliwych ludzi. Homer nie ma do nich pretensji, kiedy po trzydziestu latach zapraszają go
przez Hippiasza, brata przyrodniego, by powrócił do Chios, uczyniłby to z ochotą, ale pamięta, że temu sprzeciwia się przeznaczenie. Wie, ze może znaleźć się tam tylko – sam. Wielki i
sławny, już jako poeta, Homer buduje w swych rytmach wizję człowieka, który po latach wygnania i tułaczki pragnie powrócić do rodzinnego domu, słyszymy wtedy pierwsze strofy
Odysei. Ale przepowiednia musi się dopełnić, umiera więc Orchidea, która odchodząc od
Homera zrozumiała, że nie można się oprzeć skutecznie woli losu. Dlatego w ostatniej chwili
życia błaga swego męża: „M u s i s z być posłuszny, tak chce Słoneczny. Zostaniesz, by wypełnić los”. Ona, która się przeciw temu buntowała, teraz ugina się przed przeciwnościami.
Na to Homer, wyprowadzony z równowagi, krzyczy: „Los! Oto wypełnia się! Nie oszczędza
mnie bóg! Nie wie, co łza człowieka, choć widziałem go płaczącego w świątyni, gdy prowadził mnie Diodor”. Przerażona tym wyznaniem Orchidea pospiesznie odpowiada: „Powiedziałeś! Odkryłeś mi tajemnicę Słonecznego, r z e c z n i e c z ł o w i e c z ą!” „Za to mi zabrał oczy!” – przyznał się pełen rozpaczy poeta.
„Tadeusz Gajcy miał zmysł nowoczesnego dramaturga – stwierdzał w recenzji z Homera i
Orchidei Wojciech Natanson na łamach „Odrodzenia”, nr 8 (117) z 23 II 1947 r., z okazji
prapremiery sztuki w Łódzkim Teatrze Kameralnym. – Jego Homer nie jest fałszywy. Tak
mógł wyglądać autor Odysei, jeśli naprawdę istniał. Był na pewno wplątany w gąszcz wierzeń
pierwotnych, w otaczający go świat pojęć. Ale zarazem był poetą – podobnym do tych, co w
roku 1942 czy 1943 ukradkiem pisali dramaty w skrwawionej Warszawie. Gajcy zrozumiał
Homera –ponieważ przetłumaczył jego osobowość na bicie własnego serca i rozrost własnej
wyobraźni. Nie ma dla poety drogi pewniejszej!”
W dramacie tym Gajcy ukazał własną sytuację, świadomy swego talentu i powołania, rozumiejąc, że sam wybrał swój los. Przerósł środowisko, w którym wzrastał, ludzi o zupełnie
innych ideałach życiowych, aniżeli je on widział. Posłannictwu poety nadawał w sztuce wysoką rangę, bez względu na cierpienia i trudności. Homer i Orchidea jest w swym założeniu
dramatem głęboko romantycznym, ukazującym konflikt twórcy z otoczeniem i dającym wyraz przekonaniu o jego rzeczywistej wyższości. Ta sztuka była odpowiedzią niejako na zarzuty rodziców, że droga życiowa syna nie układała się po ich myśli. Stąd też obfitość wątków autobiograficznych w Homerze i Orchidei i urok świeżości tej sztuki. Myślę, że w tym
tkwi główny jej walor. Gdyby to pisał człowiek dojrzały, uczyniłby z Homera filozofa i rezonera. Tymczasem bezbronny wobec życia i straszliwej historii poeta nadał głównej postaci
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swej sztuki rysy osobiste. Przez to, nawet dzisiaj tyle lat już po jej napisaniu, Homer i Orchidea przemawia do czytelnika autentyzmem swych przeżyć. To nie utwór wyspekulowany, nic
w nim z literatury, wszystko z prawdziwego życia jak bicie własnego serca. Nawet przeświadczenie o uznaniu go za świetnego poetę przez najbliższych dopiero po długich latach, po
odejściu z rodzinnych stron, stanowi osobiste przekonanie Gajcego. Młodość Homera upływa
pod znakiem wieści o ogromnej wojnie, jak mówi kapłan Diodor – „gdzie oszczep leci na
oszczep i dzwonią tarcze mężów”. Nieczłowiecza rzeczywistość kształtuje los greckiego poety, nieczłowiecza. rzeczywistość ścigała także młodego autora sztuki, pełnej przeczuć i obaw
co do własnego losu.

I jak źródełko rtęci w twej piersi będzie serce
pulsować krwawym łukiem spadającym w wieczność.
Więc stopy będą kamień u pielgrzymiej drogi,
która początku nie ma, nieznany jej kres,
lecz oczom jest jak piorun w schyleniu pokornym
zmęczonej ciężkiej głowy. A nad nią księżyc jest
jak fragment białej chmury albo dla anioła sandał
w przestrzeni zawieszanej do palców, których cień
rysuje krzyż radosny i nad głową splata
pięć gwiazd oznajmujących twą konieczną śmierć.
– pisał Gajcy w wierszu Przejście. Ta nuta przewidywania nie opuszczała go, powracając
niemal w każdym utworze, kres wydawał się już bliski. Z każdym miesiącem stawał się Gajcy
coraz niespokojniejszy, jakby dźwigał na sobie ciężar nie do uniesienia, wybuchy radości i
humoru –gdyż potrafił się cieszyć całym uniesieniem młodości – tylko na chwilę przesłaniały
te obawy. Przeczucie zagłady tkwiło w nim nieustannie i dramat o Homerze stanowił jedną z
prób wypowiedzenia tego tragicznego przewidywania. Choć Gajcy nie wspomniał o tym słowem, jednak śmierć Bojarskiego dotknęła go ciężko, czuł się za nią odpowiedzialny. Fatalistyczna wiara, że za śmierć trzeba płacić śmiercią, co tak jaskrawie wystąpiło w opowiadaniu
Cena, urabiała w nim przekonanie o czekającym go zgonie. W życiu stało się inaczej niż w
jego sztuce – zginął Homer, uratowała się za to Orchidea.
Gajcy pisał sporo, nawiązywał w tym czasie nowe kontakty literackie. Nasza grupa poetycka, której zasadniczym trzonem było pięciu młodych twórców – Topornicki, Chmura,
Janowicz, Błażeja i Gierut – przystąpiła do dalszego organizowania wieczorów i poranków
autorskich, jednocześnie mieliśmy wewnętrzne dyskusje z niewielką ilością zaproszonych
gości; tematem była poezja dwudziestolecia czy też stosunek artysty do społeczeństwa. Problem pisarza, zamykającego się w wieży z kości słoniowej, dla nas nie istniał; motto pod tytułem pisma nie wyrażało żadnej fikcji, potwierdzało jedynie naszą postawę. Organizować
wyobraźnię narodu znaczyło w naszym przekonaniu podciągać masy czytelnicze do poziomu
prawdziwej poezji, znaczyło – kształtować jej artystyczny smak. W czasie spotkań autorskich
Gajcy czytał swoją sztukę. Sprawdzał jej wartość na reakcji słuchaczy, nie żądał wcale, aby
go chwalono jako twórcę, choć i na to nie był obojętny, cieszyło go jednak, gdy wywoływała
opory, gdy słuchacze wychodzili z przekonaniem, że usłyszeli coś rzeczywiście nowego, z
czym warto się zapoznać, chociaż nie wszystko jest zrozumiałe. Poezja Gajcego męczyła słuchaczy swą niezwykłością, jej bogactwo formalne oszałamiało. Wyobraźnia artysty narzucała
z jakąś żelazną konsekwencją swoją wolę słuchaczom, czytelnikom, i to właśnie drażniło. Ale
była to przecież twórczość, na którą nie można było pozostać obojętnym.
Tak jak nasza grupa organizowała swoje wystąpienia, tak i korporacja muzyczna z niezwykle aktywnym Norwiczem (Norbert Karaśkiewicz) urządzała koncerty po mieszkaniach
prywatnych i małych salkach, w których gromadzili się spragnieni muzyki melomani i dyle-
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tanci. Chopin królował na tych spotkaniach, jego pomnik z Łazienek dawno został przetopiony na złom, muzyka była zabroniona, granie jego utworów stawało się więc pewnego rodzaju
manifestacją.
W połowie grudnia 1943 roku, gdy Stroiński pojechał już do domu na święta i mieliśmy na
skutek przerw w wykładach więcej czasu, spotkaliśmy się z grupą „Dźwigarów”. Było to w
mieszkaniu na ul. Nowogrodzkiej 40, przy przystanku kolejki EKD, w punkcie dogodnym,
ruchliwym i nie wpadającym w oko. Front kamienicy był zajęty przez poczciarzy niemieckich, trzeba więc było uważać. W oficynie, na czwartym piętrze, dość męczącym, bo stopnie
chodów były wysokie, mieściła się firma „Gazolina”. Lokalem dysponował dr Bronisław
Wojciechowski, którego syn, również Bronisław, był naszym przyjacielem i kolegą prawa.
Mieszkanie było wykorzystywane w nadmiarze przez podziemie. Odbywały się tam nasze
wykłady prawa, korzystał z niego także uniwersytet Ziem Zachodnich, nie mówiąc już o podchorążówce „Baszty”, czy też szkole podoficerskiej, związanej z tą formacją wojskową. Wolnymi popołudniami okupowała ten lokal młoda literatura, gospodarze byli życzliwi i uprzejmi, zimą na skutek trudności opałowych trzeba się było gnieździć w mniejszym z pokojów, za
to gdy robiło się już cieplej, mieliśmy do swojej dyspozycji prawie salkę, w której mieściło
się do czterdziestu osób, oczywiście o ile starczyło krzeseł. Wspaniały lokal, związany z tyloma wspomnieniami! Ileż te ściany słyszały dyskusji, iluż wartościowych i znanych ludzi
pukało do tych ciemnych drzwi! Na szafach i półkach stały segregatory, łatwo z nich można
było uczynić siedzenia; nigdy nam tego nie odmawiali gospodarze, może cierpiała na tym
firma „Gazolina”, nie wiem. Kamienica była obszerna i jak każda w Warszawie miała dwa
wyjścia, co też było cenne. Zawsze trzeba było uważać. Kiedyś w zamyśleniu wszedłem na
podwórze i nie mogłem się cofnąć. W każdym oknie klatki schodowej dostrzegłem czekającego esesmana, z drugiego piętra znoszono spore skrzynie. Wpadła tajna drukarnia. Z lękiem
zapukałem do drzwi firmy „Gazolina”, niepewny, choć były to godziny urzędowania, czy mi
ktoś otworzy. Wykładu oczywiście nie było, został odwołany, wszyscy z wyjątkiem mnie
zostali telefonicznie powiadomieni, że „chmurzy się i z randki nici”.
Tego grudniowego, chmurnego popołudnia „Sztuka i Naród” wyczekiwała na grupę
„Dźwigarów”, która ujawniła się w ostatnim numerze „Kuźni” i przejęła redagowane pisma.
Gajcy jakoś „złapał” z nimi kontakt i trzeba przyznać bezstronnie, że był to najbardziej owocny kontakt, jaki udało się nam nawiązać. Często nacinaliśmy się na grafomanów czy dziwaków. Pewien młody człowiek z prowincji, który do nas dotarł, oświadczył, że nie zapisuje
swoich utworów w obawie przed Niemcami, gdy zaś poprosiliśmy go o recytację, dodał ciszej, że... zapomniał. To znowu nie anegdota, lecz fakt autentyczny.
„Dźwigarowców” było pięcioro, w tym dwie kobiety. Nas zjawiło się czterech, świadkiem
spotkania była także córka gospodarzy, Anna Rudzińska, żona kompozytora i muzykologa.
Ściśnięci w małym pokoiku zasiedliśmy na biurku, Gajcy rozparł się w fotelu, gościom dostały się krzesła przy małym okrągłym stoliku. Pierwszy zabrał głos Bratny, formułując jakąś
deklarację estetyczną grupy, z której wynikało coś w rodzaju, że „sztuka musi być absolutem”. Ten wstęp o niesłychanie filozoficznym podłożu, pełen terminów, jak adekwatny czy
rudymentarny, przypomniał mi od razu, że pojawił się w sprzedaży zeszyt przedwojennego
słownika filozoficznego, wydobyty jakimś cudem z magazynów. Bratny nie siadając sięgnął
po kartki maszynopisu i zaczął odczytywać z kolei wiersze. Raczej mruczał coś do siebie pod
nosem i trudno było zrozumieć sens tych strof. Kiedy skończył recytować niewyraźnie wiersz
Historia, zamykający się w słowach:

Całowałem Cię. Masz duże usta. Nigdy nie było ich dosyć.
Patrzyłem na śniade powieki jak na gorycz letniego zmierzchu.
O młode życie wyższy byłem od swojego losu,
w którym dziś mieszkam.
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spytałem prowokująco autora, czy to, co usłyszeliśmy, to na pewno poezja? Wykpiłem używając tych samych pojęć ze słownika filozoficznego jego program, widziałem, mówiąc to
wszystko, zadowolony uśmiech Tadeusza Gajcego. Przechylił głowę do przodu i oparł ją, jak
miał to w zwyczaju, na dłoni. Bratny usiadł wyraźnie zły, dopuścił nareszcie innych do głosu.
Wiersze czytali jeszcze Szary (Zbigniew Stolarek) oraz Miecz y Sława (Józefa Radzymińska),
pulchna i sympatyczna dziewczyna o pociągającej urodzie. W pamięci pozostał mi końcowy
fragment utworu Szarego, obraz partyzanckiej doli, którego szczególniej ostatnia linijka wrażała się w świadomość słuchacza.

Ta zima była ciężka, o plecy zziębnięty opierał się wiatr,
jak ciepłym kożuchem chałupy izbami wabiły,
las ręce skostniałe w blask księżyca kładł
– nam, wódka płomieniem rozpalała żyły.
Twardo dzień za dniem ciosały odmrożone dłonie.
Obcy jak mowa wroga był płacz nieznanych wdów.
Strzały nieustępliwie jak mróz dławiły kroki pogoni.
Jak lufy patrzyły nasze oczy groźnie.
– Nas w drogę pchała radość pęczniejących ładownic!
Grupa przedstawiała się niezwykle bojowo, co podkreślała jeszcze tematyka sprezentowanych nam utworów. Kiedy zabrał głos jedyny prozaik w tym gronie, Witold Zalewski, nie
potrafiliśmy się zdobyć na słowo krytyki. „Zastrzelił” nas swym partyzanckim opowiadaniem
Mrok. Stracił w lesie dwa palce u prawej ręki, w mieście przebywał na rekonwalescencji.
Występował pod własnym nazwiskiem, traktując je jako pseudonim, miał bowiem ausweis
wystawiony na nazwisko Witolda Zaremby, konspirator więc całą gębą. Przed odczytaniem
swego utworu, wyraźnie podenerwowany, wyskrobywał ze swego opowiadania żyletką
brzydkie wyrazy, których zostało tam jeszcze mnóstwo. Cóż, partyzancki język! Jego opowiadanie, drukowane później w „Dźwigarach” (nr 2/6, luty 1944 r.), wnosiło powiew nowej
dla nas problematyki konfliktów społecznych, podszytych jednak mistycyzmem. Nie wzięła
aktywnego udziału w zebraniu, siedząc cały czas w milczeniu, śniada Ludmiła (Halszka Radzymińska – Joanna Żwirska), jak się później dowiedzieliśmy, żona Bratnego.
Końcowa rozmowa nie miała już charakteru oficjalnego, rozbiliśmy się na grupki, Bratny
wysunąwszy do przodu podbródek tłumaczył coś Gajcemu, Mencel i Ziembicki podskoczyli
do Miecz y Sławy. Wzajemne przekonywania się i spory toczyły się na korytarzu, a nawet i
ulicy. Grupa „Dźwigary” reprezentowała walory artystyczne, z którymi trzeba się było liczyć.
Wkrótce stali się oni naszymi kolegami i przyjaciółmi. Połączyła nas poezja i kontakty natury
towarzyskiej i koleżeńskiej.
Kończył się rok 1943, bogaty w wydarzenia i osobiste doświadczenia. Czułem, jak nigdy
dotąd, ścisły związek z moją generacją i uczucie to dawało mi sporo satysfakcji. Być samotnym, ginąć w odosobnieniu wydawało się chyba najgorszym z okupacyjnych przekleństw.
Być członkiem w s p ó l n o t y społecznej, oto nauka tamtych trudnych dni.
„Myśmy wiedzieli, czym jest braterstwo – napisał w naszym imieniu Jan Strzelecki w
wiele lat po wojnie. – Braterstwo oznacza utożsamienie się z kimś drugim, nieoddzielanie
jego losu od swojego; więcej nawet – widzenie jego niebezpieczeństwa wyraźniej niż swego,
doznanie, że jego śmierć jest trudniejsza do przeżycia niż własna. Braterstwo jest łatwością
przekraczania tych granic, które filozofowie głoszący samotność człowieka uznają za nieprzekraczalne za linię, za którą jest już tylko milczenie lub powrót własnego głosu. Tkwiliśmy głęboko wewnątrz słowa my, słowa, w którym fenomenologowie widzą wyraz oznaczający szczególną jakość doświadczenia, jakość kształtującą odbiór świata, nadającą nam inny
wymiar istnienia”.
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Myślę, że odczuwał to podobnie i rozumiał Tadeusz Borowski, kiedy siedząc za drutami
obozu koncentracyjnego, którego krematoria niosły nieustannie śmierć, i poznając kształt
piekła, napisał dla towarzyszy niedoli naprzód znaną piosenkę, a później na święta Kolędę
obozową:

Urodziła Panna Dziecię, urodziła w męce
i złożyła Dzieciąteczko w Betlejem, w stajence.
Upieściła Panna Dziecię, do snu Go utula
i śpiewała Panna Święta Dzieciąteczku: lulaj.
I przybiegli pasterzowie, i przybiegli społem,
i przywiedli jako dary osiołka i wołu,
i mówili pasterzowie: „O, dziecino święta,
pobłogosław nasze sprzęty i nasze zwierzęta,
pobłogosław nasze chaty, zwyczajne i biedne,
pobłogosław trud codzienny i nasz chleb powszedni,
pobłogosław nasze pola i na polach zboże”
i prosili pasterzowie: „Wróć nam pokój. Boże”.
Kołysała Panna Dziecię, kołysała do snu,
uśmiechała się pasterzom, ubogim i prostym,
uśmiechała się Panna, uśmiechała czule,
i pieściła śpiące dziecię i śpiewała: lulaj.
I przybyli do stajenki, do Betlejemu,
Trzej Królowie, Monarchowie, Mędrcowie uczeni,
i przynieśli dary drogie, złoto i kadzidło
i tkaniny, barwne jak motyle skrzydła,
i mówili Trzej Królowie: „O, dziecino czysta,
niech cię skarby nasze bronią od ludzi zawistnych,
niech uciszą ludzką zbrodnię i ludzką nienawiść,
niech rozjaśnią ludzkie oczy, napełnione łzami,
i rozjaśnij, Dziecię, ziemię i wszystko przestworze”,
i prosili Trzej Królowie: „Bądź nam królem. Boże”.
Kołysała Panna Święta, kołysała Dziecinę
i szeptała cichuteńko: „Syneczku jedyny”,
i szeptała cichuteńko i szeptała czule,
kołysała Dziecinę i nuciła: lulaj.
I nadeszli do stajenki z daleka wędrowcy
zza rzek siedmiu, zza gór siedmiu, z ziemi bardzo obcej,
i mówili przybyszowie: „O, dziecino święta,
darów ci nie przynosimy, puste mamy ręce,
bo nie mamy ani kraju, ani nawet pola,
i nie wiemy, jaka jutro będzie nasza dola,
ani nawet ręce Matki już nas nie utulą,
mamy serca pełne smutku, rozpaczy i bólu.
Więc ci nic nie przynosimy, śpij, dziecino Boża,
niechaj ciebie ból i smutek, i rozpacz nie trwożą
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i nic prosić nie będziemy, i już czas nam odejść,
tylko przyszliśmy zobaczyć, że się nam Bóg rodzi”.
Tak mówili przybyszowie słowami prostymi
i odeszli do swej obcej i dalekiej ziemi!
I westchnęła Panna Święta, westchnęła boleśnie,
aż maleńkie Dziecko Boże zapłakało we śnie... 43
Przed złem, przed kulami wroga, przed łapankami i wywózką chroniła poezja. Nie chroniła
tylko przed śmiercią, chociaż odchodzili jedni, padali drudzy, ona zostawała. Dawała złudzenie własnej siły i świadomość, że nie jest się bezbronnymi, a to już było wiele. Chroniła przed
zagładą przez samo swe istnienie, nadzieja nasza – poezja!

43

Przytaczam w całości tę Kolędę obozową, gdyż nie weszła ona do Utworów zebranych Tadeusza Borowskiego.
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Rozdział XIII
WIOSNA 1944
Niebo nad Starym Miastem, jeszcze poszarzałym, o dachach sczerniałych sadzą i miejskim
brudem, szkliło się w porannym chłodzie mlecznym blaskiem; poszarpany kontur domów
miał kształt masywu skalnego. Wieże gotyckiej katedry przypominały smukłe sosny stojące
samotnie we mgle. Przez zapocone szyby tramwaju widać było nagie, czarne drzewa na wybrzeżu helskim i gęsty nurt rzeki, splamionej wątłą krą. Szkielet mostu Kierbedzia ciemniał
niczym wjazd tunelu. Naraz tramwaj gwałtownie zahamował, jak gdyby motorniczy całym
ciężarem ciała osunął się na korbę. Zawarczały w nagłej ciszy głośniejszym echem motory
samochodów, padły strzały. Nie było ich wiele. Wszystkim zamarły serca. W chwilę później
jakieś sylwetki przylgnęły do balustrady mostu i dwa ciemne głazy spadły w nurt, zakołysały
się głowy na falach i znikły. Wiatr marszczył powierzchnię rzeki, kra spływała wolno. Nie
wiem, jak długo to trwało, może sekundę, a może dziesięć minut, kiedy oderwaliśmy wzrok
od tafli wody. Żandarmi zaczęli pokrzykiwać i tramwaj ruszył w głąb mostu. Stalowa krata,
podtrzymująca łuki, wydawała się kratą więzienną.
Tego dnia, l lutego 1944 roku, ludzie z biur i urzędów wyszli wcześniej, jeśli kto mógł, i
przemykali się pospiesznie do domów. Ulice były opustoszałe, krążyły po nich żandarmskie
wozy. Na twarzach przechodniów nie znać było strachu, raczej uczucie dumy – już cała Warszawa wiedziała, że w Alejach Ujazdowskich na rogu Piusa, przy strzeżonym mocno posterunku SS, został zastrzelony przez akowców szef policji dystryktu gen. Kutschera, określany
zwięźle jako kat miasta. I wiedziała także o tragicznej śmierci Juno i Sokoła, którzy nie chcąc
wpaść w ręce Niemców, woleli skoczyć do Wisły.
Gestapo w odwecie rozstrzelało na miejscu zamachu stu Polaków przy ul. Szopena, dwustu
w ruinach getta. Nie poprzestało na tym. Znowu zadzwoniły klucze przy celach Pawiaka,
więźniowie szli na śmierć i strzały w pobliżu więzienia nie ustawały. 11 lutego na ulicy Leszno zostało powieszonych dwudziestu siedmiu więźniów Pawiaka, uprzednio zagazowanych, o
sinych twarzach, cerze ziemistej. Zwisali na balkonie domu, stojącego za murami otaczającymi byłe getto, domu, który stał się dla nich szubienicą. Cała Warszawa defilowała w milczeniu, kto widział ciała powieszonych, nie zapomni tego strasznego widoku do końca życia.
Wróg mobilizował przeciw sobie powszechną nienawiść. Nigdy terror gestapo nie był sroższy. Niedawno Aleje Jerozolimskie przy Marszałkowskiej zostały również otoczone wojskiem i SS, zamknięte dla przechodniów, karabiny maszynowe umieszczone u wylotu i na
skrzyżowaniach ulic wskazywały, że za chwilę coś się stanie. Podjechała ciężarówka konwojowana przez zielony samochód SS i skazańcy stanęli pod murem. Odgłos strzałów plutonu
egzekucyjnego odbił się o szyby biura, w którym pracowałem. Treuhänder naszej firmy wycofał się do swego gabinetu, zakrywając oczy i szepcząc: „To barbarzyństwo, to hańba!” Nie
wyszedł do domu, dopóki urzędnicy nie opuścili biura, nie miał odwagi spojrzeć żadnemu z
nas w oczy. Na chodniku olbrzymią kałużą krzepła krew. Miesięcznik „Dźwigary” wzywał w
nr 1/5 do oddania hołdu poległym przez przygotowanie tablic pamiątkowych na miejscu publicznych straceń: „Stylem tej epoki jest monument. Olbrzymie napięcie mas. Nawet ta
śmierć jest wspólna. Jedna salwa pochłania ich jak wspólny grób. Na każdym z tych miejsc
powinien stanąć pomnik ten sam. Zadanie rzeźbiarza – monumentalizacja olbrzymiego faktu
w ograniczonym materiale jest tu już współtworzona przez samo potęgowanie ilościowe pomnika”.
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Wydawało mi się, że i poezja powinna dać obraz, a zarazem odpowiedź straszliwej współczesności. Zasiadłem przedwiośniem 1944 roku do pisania; natłok wzruszeń przeżyć i doznań
był szalony, najtrudniejszy stawał się wybór myśli z tego chaosu, w jakim żyłem. Zwalczyć
śmierć w sobie, uczucie śmierci w każdym z nas, było moją myślą przewodnią.
Ten poemat nosił pierwotnie tytuł Misterium poetyckie o zagładzie i nadziei, w drugiej
zaś, przepracowanej, redakcji już zwięźlejsze określenie całości – Przeciw zagładzie. Składa
się on jakby z dwu płaszczyzn – refleksyjnej, dominującej wyraźnie w tym utworze, oraz narracyjnej, nakreślonej zaledwie kilkoma poetyckimi znakami. „Śmierć ukazuje się tu nie jako f
a k t, ale wyłącznie jako p r o b l e m – oceniał w pięć lat później edycję książkową poematu
Stefan Lichański na łamach „Twórczości” (styczeń 1949). – Takie przesunięcie ma znaczenie
podwójne, wymija jednostkowy, psychologiczny aspekt zagadnienia (normalna trwoga przed
śmiercią jako przed utratą swojej osobowości) oraz aspekt historyczny (fakt, że taka właśnie
śmierć, z jaką spotykamy się w poemacie, jest śmiercią spreparowaną przez niemiecki faszyzm). I dalej: „Jego hasło p r z e c i w z a g ł a d z i e nie brzmi przeciw zagładzie, jaką
niesie hitleryzm, ale przeciw zagładzie, jaką jest załamanie się wewnętrzne w obliczu świadomości klęski i śmierci. Czy to jest pogłębienie zagadnienia? Z pozoru tak”.
I wreszcie krytyk w tej próbie analizy, sprowadzającej się do powiązań neoekspresjonizmu
„szkoły warszawskiej” lat okupacji z modernizmem i jego postawą poznawczą przechodził do
konkluzji:
„Jakiż więc był ostateczny sens tego poetyckiego metafizykowania? P r z e z w y c i ę ż e n
i e r z e c z y w i s t o ś c i z a p o m o c ą s ł o w a. Sugestia poetycka miała rozładowywać
grozę, ukazać śmierć jako proste przejście drzwi, nadać charakter wypełnienia ofiary... Ale tu
nie mogło być mowy o ofierze we właściwym tego słowa znaczeniu! Męczennicy chrześcijańscy szli na śmierć d o b r o w o l n i e; mogli się oni wykupić od niej uczczeniem bogów
rzymskich. Męczennicy z lat okupacji byli osądzeni i skazani z góry. To, co myśleli prywatnie, nie pozostawało w żadnym stosunku do faktycznego stanu rzeczy; byli oni tylko danymi
statystycznymi w wykazach stwierdzających postęp wyniszczenia naszego narodu”.
Lichański, wytykając autorowi debiutancki brak umiaru polegający na wpychaniu w utwór
wszystkiego, co się wie i myśli o świecie, a także nikłość akcji i ubóstwo realiów, zamierzony
ahistoryzm i odrealnienie rzeczywistości, dochodził w konsekwencji do wniosku, że „słowo
poetyckie autora chce wpłynąć na rzeczywistość przekształcając jej sens. I dlatego słowo to
staje się zaklęciem magicznym. Rzeczywistość może przekształcać tylko słowo nazywające ją
po imieniu i wskazujące człowiekowi drogi realnego działania. Słowo poety chce wmówić w
nas, że rzeczywistość jest inna, odmienna od tej, którą pokazuje nam doświadczenie i trzeźwa
myśl, chce ją zinterpretować tak, abyśmy ginąc pod naciskiem tej rzeczywistości, mogli jednak do końca zachować g o d n o ś ć”.
Czytając swój poemat, jeszcze niezupełnie wykończony, gdyż pracowałem nad nim prawie
do Powstania, w kręgu najbliższych – przyjaciół i kolegów ze „Sztuki i Narodu” – spotkałem
się z zarzutami, że jest w nim zbyt wiele z rzeczywistości, że nie pokazuję tych problemów w
odpowiedniej tkance metaforycznej, lecz dobieram obrazy, które są aż nadto wyraźne w swej
dosłownej interpretacji współczesności. Chodziło mi przecież głównie o wyrażenie wstrząsu,
jakiego doznałem na skutek zetknięcia się z egzekucjami publicznymi, z problemem „bosej
śmierci”, widząc przy tym ratunek w poezji, która z a c h o w a nas dla przyszłości. Pisałem w
pieśni szóstej:

Niebo jak siarczan miedzi.
Dlaczego w nim jest utkwiony spokój?
Czemu czekamy czyichś odwiedzin,
w godzinę straszną wyroku?
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Gdy wywołają z celi na śmierć
i papierową włożą koszulę –
czemu nie buchnie rozpaczą pięść,
a jeszcze bardziej jak kwiat się stuli.
Oczy przepaską zwiążą,
by nie widziały już więcej twarzy.
Przez życie brodząc, uparcie dążąc
nie odgadniemy marzeń.
Oczyść nas, oczyść z nalotu dni
bosych i drżących. Oto jest sens
ciągnącej drogi tysiącem mil:
przeminie człowiek – zostanie pieśń.
Neoekspresjonizm „szkoły warszawskiej” to najmocniejszy i najradykalniejszy w ciągu
dwudziestolecia i zamykającej je wojny nawrót do modernizmu – wyrokował w swej recenzji
o Przeciw zagładzie Stefan Lichański. – Nawrót, który nie ograniczył się do kwestii środków
wyrazu artystycznego, ale był – krótkotrwałym zresztą – renesansem modernistycznej koncepcji twórcy i poezji. Raz jeszcze poezja usiłowała zastąpić religię, filozofię, naukę; raz
jeszcze sięgnęła po rolę kapłanki Absolutu i pośredniczki między nim a rodzajem ludzkim.
Te poglądy Lichańskiego świadczą bardziej o trudnościach definiowania poezji lat okupacji i wyciągania ogólnych wniosków aniżeli o niej samej. Nacisk rzeczywistości był tak
ogromny, że w istocie trudno było się od niej uwolnić. Młoda poezja usiłowała przeciwstawić
się temu ciśnieniu dziejów, na swój sposób wyrażała protest. Miała ku temu przyczyny, stawała się bowiem ostatnim słowem odchodzących na śmierć, która wcale nie była figurą poetycką czy przenośnią, tylko stała nieustannie obok nas. Słowo było próbą obrony, w każdym
razie nie wyrazem bezradności młodych poetów wobec otaczającej ich rzeczywistości.
Wiosną 1944 roku szanse na zakończenie wojny stawały się z każdym tygodniem coraz realniejsze. Już w komunikatach zaczęły się pojawiać nazwy znajome i bliskie, ostateczne rozgromienie hitleryzmu wydawało się sprawą najbliższych miesięcy. Dni wyzwolenia zbliżały
się szybkim marszowym krokiem, ale przyzwyczailiśmy się do komunikatów frontowych
bardziej aniżeli do możności odzyskania pokoju, tak głęboko byliśmy jeszcze zaszyci w wojnę. Jerzy Andrzejewski oraz Jerzy Zagórski, mieszkający w jednym domu na Bielanach, lepiej od młodych zdawali sobie sprawę z ewentualnych następstw „osądu okupacyjnego” i
pragnąc ukazać pewne problemy w sposób brutalny, trzeźwiący, napisali sztukę Święto Winkelrida, gwałtowną polemikę z czasami, które miały nadejść. Obawiali się oni, nie bez racji,
inflacji bohaterstwa i postaw kombatanckich, wyzyskanych przez ludzi, którzy z tym niewiele
mieli wspólnego. Stąd geneza postaci burmistrza Jakuba, arcywzoru oportunisty i konformisty, odnajdującego dla siebie czołowe miejsce w społeczeństwie bez względu na wstrząsy
dziejowe i światopoglądowe. Prawda o czynie starego Winkelrida ukazywała go w istocie
jako niepotrzebny akt bohaterstwa, dokonany w rozpaczy, gdy właściwie Szwajcarzy wygrali
kampanię z wojskami cesarskimi i chodziło jedynie o ich ostateczne rozgromienie. Święto
Winkelrida w zamierzeniu jego autorów było sztuką przeciw urojeniom i mitom. Ironicznym
słowom, że „krótko mówiąc – bohater to dobra rzecz”, towarzyszyło zdanie, że „prawdziwa
demokracja domaga się bohatera, jak kot słowika”. Stary żołnierz i przyjaciel wielkiego,
czczonego od lat Arnolda Winkelrida odsłonił przed jego synem całą prawdę:
„A wiesz, co powiedziałby twój ojciec, gdyby mógł się teraz znaleźć między nami? (Winkelrid milczy). Podszedłby do mnie, położyłby mi rękę na ramieniu i tak by powiedział: Jak
się masz, Łukaszu? Walczyliśmy dwadzieścia lat temu razem, więc wiemy, jak to było tam w
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górach. Nasza rota miała bronić przejścia u wylotu wąwozu Peterhornu. Gdy zaczęła się bitwa, nie wiedzieliśmy, że w ciągu nocy trzem naszym rotom udało się przejść przez Kozią
Przełęcz i z pierwszym świtem z góry napaść niespodziewanie na tyły wojsk nieprzyjacielskich. Ucieczkę rozgromionych wrogów wzięliśmy za natarcie. Nasz kapitan Jakub, który
teraz jest wielkim panem i burmistrzuje, krzyknął: »Żołnierze, od was zależy los ojczyzny...«
(po chwili). A ja bym z kolei spytał Winkelrida: Arnoldzie, stary druhu, czy wówczas, gdy
wyrwałeś się z szeregu i stojąc na skalnej drożynie chwyciłeś oburącz skierowane ku sobie
włócznie cesarskich, myślałeś, że zbawiasz ojczyznę? – Odpowiedziałby na pewno: »Bóg
Jeden wie, Łukaszu, co myślałem wówczas, bo ja nie wiem«”.
Na to młody Winkelrid: »Bóg? A Winkelrid?«
Łukasz: »Czy to ci nie wystarcza?«
Winkelrid stoi z pochyloną głową, odpowiadając wreszcie: »Nie wiem«”44.
Tysiące Winkelridów przyjmowało dobrowolnie w swoje piersi ostrze nieprzyjacielskich broni, uważając, że to jest ich powinnością. Nigdy chyba bardziej nie pojmowano tak poważnie
obowiązku, jak w czasach, kiedy śmierć była czymś powszechnym. Sztuka Andrzejewskiego i
Zagórskiego starała się ukazać, kto właściwie korzysta z bohaterstwa. Burmistrzowi Jakubowi
było wszystko jedno, co reprezentuje, byle mógł utrzymać się „na powierzchni życia”, wielkiego
życia politycznego, do jakiego wyniosło go bohaterstwo Winkelrida. W ostatniej scenie pokazuje
się manifestującym mieszczanom i wygłasza przemówienie o treści w zasadzie sprzecznej z dotychczasowymi swymi przekonaniami, o ile je oczywiście miał. Własne ambicje stały się jego
ideałami. Zwracając się do posła królowej Portugalii i ministra Wenecji burmistrz Jakub wręcz
oświadczył: „Niestety, muszę teraz państwa opuścić. Za chwilę zjawią się u mnie przedstawiciele
społeczeństwa. Muszę zaznajomić się z ruchem ideowym, na którego czele stanąłem”.
Jeszcze wyraźniej określała sprawy polityczne w swoim dramacie Wiosna 1944 Flora
Bieńkowska, autorka związana z kręgami wydającymi komunistyczny „Przełom”. W sztuce
napisanej w tym samym okresie co Święto Winkelrida, Bieńkowska stawiała aktualniejący z
każdym miesiącem problem wyboru politycznego. Niestety, sztuka ta artystycznie była prymitywna, miała walor raczej plakatu propagandowego niżeli skończonego dzieła. Treści polityczne zostały wyłożone wprost racjami publicystycznymi, działające osoby nosiły cechy
symboli, nie zaś ludzi żywych. Autorka wskazywała na sprzeczności pomiędzy interesami
polskiego chłopstwa oraz ziemiaństwa, zjednoczonego w jednym obozie politycznym, kierowanym z emigracji. Aluzje co do sytuacji aktualnej były więc mocno przejrzyste. Tragizm
nadchodzących czasów został jednak w tej sztuce dość jednostronnie naświetlony, bez troski
o prawdopodobieństwo psychologiczne. Ale Wiosna 1944, mimo tych niedomogów artystycznych, może służyć jako dokument pewnego typu myślenia. Z rzeczywistości, bogatej w
wydarzenia i konflikty, autorka brała pod obserwację tylko jeden z jej nurtów – polityczny,
który miał niebawem stać się najważniejszym dla całego społeczeństwa.
Jakżeż inaczej brzmiała Wiosna 1944 od napisanego niemal równocześnie Orfeusza Anny Świrszczyńskiej, sztuki nie mówiącej o problemach życia i śmierci wprost, wikłającej się w poezji. Heroizm
postawy Orfeusza wyrażał się w zlekceważeniu niebezpieczeństwa, w odrzuceniu lęku. „Istota wyzwolona z lęku. Oto ideał, do którego dążył Orfeusz” – powie o sobie sam bohater.
Życie wkraczało z właściwą mu brutalnością do sztuki, już nie chodziło o odwieczny problem śmierci, lecz o życie i przyszłe kształty ustrojowe. Nastawał czas szalonych uproszczeń,
jak zwykle w okresach wielkich przemian dziejowych, nam wydawało się jednak, żeśmy wyboru już dokonali, opowiadając się przeciw śmierci i przeciw zagładzie. Okazało się jednak,
że historia miała nas wyrwać ze snu, klęską wyboru jest to, że skoro go się raz dokona, trzeba
go dokonywać nieustannie.
44

Cytaty ze Święta Winkelrida (widowisko w trzech aktach, napisane przez Jerzego Andrzejewskiego i Jerzego Zagórskiego, skrócone latem 1946) na podstawie tekstu zamieszczonego w „Twórczości” (zeszyt 7/8,
lipiec–sierpień 1946).
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Opowiem wszystkie dzieje raz jeszcze wargą pełną,
przywrócę ogień ścianom, ziemi rozpacz ciał
i łzę jak krwi kruszynę zawieszę pod powieką,
jak On planety bryłę w księżyca zmienił kształt.
Byście na niebo patrząc poznali ognia szyszkę
i ziemię z nim spojoną, i twarz człowieczą w nim,
i rąk muzykę niemą jak strun rozbitych skrzypiec,
gdy ołów w serce mierzył jak topór srebrny w pień.
Byście przymknięciem oczu mówili: właśnie tutaj,
gdzie namiot sosny burej i ornat wąskich rżysk
łamali siwą młodość łagodni tak i smutni
w płomieniu dom budując jak szafot albo krzyż. –
Nie my, samotni w czasie, ujmiemy w rękę twardą
obłoków kontur cenny i ziemi ufnej kwiat,
jak rzeźba wpółzłamana, ale miażdżąca prawdą
jest trudne słowo nasze i krótki męski płacz.
Wywiodę ton ostatni w tej wiosennej nocy
pod Niedźwiedzicy posępnej sercem,
byście mówili: narodzeni z miłości
nie chcemy więcej.
– pisał Tadeusz Gajcy w przewidywaniu, że budowanie domu w płomieniu będzie ostateczną
czynnością poety. Jego twórczość w 1944 roku nabrzmiewała nutą tragicznego smutku jakby
przed ostatecznym rozstaniem, jego wiersze stają się przy tym coraz wyrazistsze i klarowne,
w poecie dokonała się przemiana, nauczył się pewnie panować nad materiałem poetyckim.
Zdumiewa celność metafor, zdumiewa ich śmiałość, to, co w pierwszych utworach mogło
nawet razić, teraz po oczyszczeniu się warsztatu staje się cennym walorem. Wyobraźnia jego
nie przekracza wojny i jej wizji, zaledwie gdzieś poza nią zamajaczył przyszły czas i wolność.
Gajcy tkwił w wojnie głęboko, właściwie nigdy nie przekroczył jej granic. „Nad wojenną
nocą Gajcego nie ma jutrzenki, jak nie było jej nad nim samym. Nigdzie wizji powrotu w
dawny kraj i nigdzie wyjścia w szczęśliwość pokoju i wolność – pisał w 1947 r. Stanisław
Ziembicki w „Pokoleniu”. –Rzeczywistość wojenna w jego poezji oblepia każdą myśl, rzuca
cień na każdy motyw, przenika w najbardziej intymne formy erotyków. Stanowi całość zamkniętą sobą, wymierzona jest w siebie. Jest kotliną, poza którą nie sięga żywy poeta”.
Gajcy niewątpliwie zdawał sobie sprawę z tej połamanej swojej młodości. Kiedyś idąc z
Witoldem Zalewskim ulicą mijali akurat siną kolumnę maszerujących esesmanów, gdy autor
Widm odezwał się z głębokim żalem: „To nie jest młodość! Młodość to słońce, plaża, dziewczyna...” Wiedział, że na naszej generacji ciążyła przeklęta odpowiedzialność, której żaden z
nas by z siebie nie zrzucił, stawaliśmy się może wbrew sobie tysiącami Winkelridów ze
śmiertelną powagą przejmującymi się swą rolą. Stąd może wywodził się niepokój Gajcego.
Przenosił się młody poeta z miejsca na miejsce jak ptak przed odlotem, rzucił definitywnie
studia, poświęcił się całkowicie pisaniu. Pisał, jak gdyby ta funkcja mogła obronić go przed
czekającym nań ciosem. Można bez przesady powiedzieć, że w tym czasie stał się znaną postacią podziemnej Warszawy literackiej, znał wszystkich młodych, docierał do literatów starszego pokolenia, miał szerokie kontakty polityczne. On swoją osobą i znajomościami związał
„Sztukę i Naród” z grupą „Dźwigarów”, i on też był stale w łączności z Marczakiem, który
przewodził „Drodze”. Dzięki niemu nawiązywaliśmy coraz żywszy kontakt ze starszymi kolegami. Andrzejewski, Zagórski, Świrszczyńska, Stachowski, Piętak, Zawieyski czy Iwaszkiewicz wreszcie bywali jako prelegenci na porankach czy wieczorach autorskich. Nie zawodził zawsze pełen werwy polemicznej siedemdziesięcioletni Karol Irzykowski, który jeszcze
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Bojarskiego i Trzebińskiego uspokajał przestrogą: „Piszcie o kwiatach, po wojnie będziecie
pisać o armatach dużo lepiej”. Komu to jednak było mówić, ludziom, którym wydawało się,
że ziemia pod nimi płonie? Na teorię o dramatyzacji poezji Irzykowski odpowiadał wręcz
złośliwie: ,,Dramatu chcecie, to jedźcie na walki byków do Hiszpanii”. Utwory podsuwane
przez młodych czytał jednak z godną podziwu pedanterią, wystawiając jak nauczyciel oceny.
Był nim przecież właściwie, kształcąc młodych ekonomistów szkoły Lipińskiego w stenografii. Częstym gościem u niego stał się Bratny, który szykował zbiór swoich wierszy. Zaprosił
on Gajcego do siebie, mieszkał w Konstancinie, więc Tadeuszowi niesłychanie odpowiadał
ten wyjazd. Przebywając u Bratnego, traktując ten wypad pod Warszawę trochę jak letnisko,
napisał w tym okresie Gajcy szereg pięknych liryków, właściwie stanowiących mimo wszystko cykl jednolity w tonie i sposobie obrazowania, niezwykle wzruszających swą treścią –
motywem przewodnim tych utworów było przewidywanie rychłej i nieuniknionej śmierci,
owego gromu powszedniego, który miał poetę dosięgnąć. Wyrażał to może odmiennie w różnych wierszach, ale sens pozostawał ten sam.

Pod obłoków jaskrawym wypluskiem
grom pogodny opada jak kwiat
i nad słowem mierzonym męsko,
w którym dym szeleszczący ostygł
– tak być musi – oznajmia – do kresu
twego żalu i śmiesznej miłości.
(Wstecz)
Lecz noc mnie czeka wciąż podobna
do tamtych nocy, kiedy koral
światła się zniżał.
(Noc)
Jak Ci sercem odpowiem jak źródłem
wykuty głosem śpiewnym,
kiedy tłum przerażonych jaskółek
niosę po ręce lewej,
jak mych ust niewyczutych graniem
mam zawołać bohaterski i bliski,
gdy po mej ręce prawej
drży ojczyzny pogięta kołyska
i piosenka wieczorna leży
jak owocu zniszczone grono,
dalej niebo, dom mój i księżyc
opuszczony jak Ty i młodość.
(Żegnając się z matką)
Próbował cieszyć się życiem, miał wybuchy euforycznej radości, sam mi opowiadał, jak
zachowywał się na imieninach u Andrzejewskiego i Zagórskiego. Ubrany w granatowy garnitur w paski i koszulę pomarańczową, zapinaną na zamek błyskawiczny, Gajcy nawet w
stroju podkreślał swą niezależność od konwencjonalnych form towarzyskich czy społecznych.
Jednemu ze starszych pisarzy prawie naubliżał, mówił do niego od razu po imieniu, programowo starał się być antypatyczny, nic sobie z tego wszystkiego nie robiąc. Traktował swoje
wejście do literatury jak coś oczywistego, prawie łaskę czyniąc pisarzom starszego pokolenia,
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że utrzymuje z nimi znajomość. Umiał utrafić w ton środowiska. Krzysztof Baczyński przyszedł na te imieniny w wysokich butach z cholewami, w marynarce po kolana, miną i wyglądem wskazując na swoje wojskowe funkcje w podziemiu. Na imieninach pito dobrą pomarańczówkę na pojednanie „starej” literatury z „młodą”, ta była już jakąś siłą.
Gajcy podrzucał swoje wiersze starszym kolegom, czynił to z wrodzonej sobie kokieterii,
chociaż właściwie nie liczył się z tymi sądami. Chciał bowiem pisać nie w zgodzie z literaturą, jaką zastał, ale w gruncie rzeczy przeciw niej. Jarosław Iwaszkiewicz, do którego wiersze
Gajcego dotarły, nie taił swego zachwytu dla talentu poety i podziwiał je, jak sądzę, szczerze:
„Jeżeli masz w swojej osobowości cały urok warszawskiego proletariatu – pisał w liście do
autora Widm ze Stawiska – który ubóstwiam zresztą... to w poezji... jest drobny ślad tego w
postaci pewnych przekroczeń przeciwko smakowi, pewnych przesadnych tytułów, pewnych
niedyskretnych metafor. Ale to już trzeba omawiać z tekstami w ręku, gasząc pewną krzykliwość, która być może wydaje ci się siłą”. I dalej dodawał: „Oczywiście najlepszy... Nad ranem, zgrzytam zębami z zazdrości czytając te wiersze, nie dlatego, że chciałbym taki wiersz
napisać, nie! nie mam takich ambicyj, ale chciałbym taki wiersz przeżyć, mieć jeszcze w sobie to bijące źródło, z jakiego taki wiersz powstaje, a we mnie już tylko takie źródła jak w
paryskich domach mody, oświetlono na kolorowo »fortepianem czy klawiaturą lamp« różnobarwnych i tylko z daleka przypominających kolory nieba, kiedy słońce wschodzi. Potem
Kantyczka pełna wołania (tak wolę) i Kolęda – wielkie kolubryny mniej mnie biorą i nie mam
cierpliwości do przedzierania się przez gąszcz ich metafor jak przez uczepliwe wodorosty.
Prościej, prościej, panie Tadziu – jak powiadał nasz przyjaciel Czesław”.
Z tych wierszy pisanych od lata 1943 do wiosny 1944 roku powstał nowy tom, obszerniejszy niż Widma, mimo iż Gajcy znowu nie wszystkie napisane, choć już publikowane utwory
w nim zamieścił. Tytuł zbioru znamienny, Grom powszedni, ten grom, który był ulubionym
terminem Józefa Czechowicza, tu w poezji Gajcego rozrósł się do konkretnego pojęcia. Zespół metafor, oryginalnych i zaskakujących, którymi Gajcy nasycał swoje wiersze, nie licząc
się z ich pojemnością ani też z kompozycją, byle uchwycić ich integralne piękno, miał swoje
ukryte znaczenia, męczące natrętnością wzmagały obsesyjność obrazów i tok rozumowania
elementem pełnym wizyjności i jakby innego wymiaru. Ich wagę stanowiło to, że były nie
tylko ozdobami, lecz także zasadniczymi składnikami utworu, bez których byłby on uboższy i
jednoznaczny.

Mówię: powietrza mszał
niech się odemknie jak róża
lub ręka trwożna –
(Schodząc)
Oto jeden z kapitalnych przykładów metaforyki, która tylko pozornie jest bogactwem formalnym, w istocie swej przyczynia się do pogłębienia treści i jej znaczeń. Mszał powietrza odmykający się jak róża, pierwsze wrażenie estetyczne to uczucie delikatności, drugi człon metaforyczny „lub ręka trwożna” nadaje już wierszowi pewne zabarwienie emocjonalne, wskazując na nutę tragizmu. Wielka intuicja poetycka ratowała Gajcego przed zabrnięciem w ślepą
uliczkę formy, zasób metaforyki świadczy zarówno o wymyślności, jak i jej celowym, kompozycyjnie zamierzonym układzie. To, co z pozoru wygląda na barok, na przerafinowanie
formy, na obudowanie utworu ozdobami aż do przesytu, w gruncie rzeczy wskazuje na wielką
pracę wyobraźni poety, który umiał nadać znaczeniom wieloznaczny sens. Mawiał wtedy
zazwyczaj, że „komplikuje” utwór, a to przecież było celem jego twórczości. Samo pojęcie
baroku sugeruje z jednej strony pewne bogactwo form, przeładowanie nimi z pobudek czysto
estetycznych, podczas gdy mówi się także o poetyckim baroku w ujemnym sensie jako wyra-
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zie czegoś „ciężkiego”, myśli nijakiej, którą mają ratować ,,upiększenia”. W historii naszej
literatury barok wiąże się z upadkiem postępowej, racjonalistycznej myśli, z uwstecznieniem
życia kulturalnego, z ogólnym zastojem literatury. Jednym słowem, pojęcie baroku ma zawsze jakiś negatywny odcień i obarczając nim poezję Gajcego za wzorem Jerzego Zagórskiego
z „Kultury Jutra”, robimy krzywdę poecie. Odpieram więc stanowczo zarzut, jakoby Gajcy
miał coś w swej poezji z baroku; jeśli miał, to tylko z tego, który Andrzej Stawar w świetnej
pracy o Gałczyńskim określił terminem „baroku plebejskiego”. Występował on w popularnej
anonimowej literaturze ówczesnej – barok mieszczaństwa, szlachty chodaczkowej, niższego
kleru, organistów, bakałarzy itp. Jego literackim pomnikiem stały się m. in. kolędy, kantyczki. „Rozwój poezji kantyczkowej w Polsce stanowi zjawisko nader oryginalne w swoim rodzaju. W zbiorach kantyczkowych znajdziemy utwory poetów znanych w dziejach literatury,
ale to raczej wyjątki – pisze Stawar w książce o Gałczyńskim (str. 357). Ogromną część stanowią utwory anonimowe, pisane przez ludzi, sądząc z tekstu, o niezbyt wysokiej kulturze
literackiej, lecz o bezpośrednim stosunku do zjawisk życiowych. Wątki religijne bywają ujęte
luźno. W owych kantyczkach feudalno-pańszczyźniana Polska opowiada o sobie, o swych
sprawach, nie bez sarkazmu, ucztuje przy okazji wielkiego święta, spożywa, ile się da, darów
Bożych, czasem pomstuje, użala się na niedolę ziemskiego padołu, skamle o litość”.
Te wszystkie cechy charakteryzują poezję Tadeusza Gajcego, szczególnie jest to widoczne
w Gromie powszednim. Ale Gajcy przejął ten plebejski barok nie tylko z lektur potrzebnych
do studiów polonistycznych, przejął go także z tradycji domowej, środowiska świeżego kulturalnie, zamkniętego w tradycjonalnych formach związanych z obrzędowością katolicką.
Wielki wpływ na wychowanie Tadeusza miała, jak już wspomniałem, babka Zmarzlikowa,
kobieta surowa, pełna zasad, gorąca w swej prostej wierze, której późniejszy poeta zawdzięczał pierwsze swoje wzruszenia metafizyczne. Po Widmach Gajcy odbiegł w swej twórczości
od problematyki religijnej sensu stricto, jego świat doznań stał się wyraźnie laicki, Bóg przemienił się w pewien pretekst artystyczny, natomiast pozostał w jego poezji cały dotychczasowy zespół środków wyrazu, tak bardzo związanych z latami młodości – porównania i obrazy
wyniesione z lektur pism kościelnych lub osobistych przeżyć. Jest to, jeśli już mówić o tym,
barok wiejskiego kościółka, prześwietlonego słońcem, poza którym widać nadciągający zwał
chmur. I jest to – przy sięgnięciu do bardzo specyficznego słownictwa – poezja na wskroś
nowoczesna, przepojona metafizycznym niepokojem, który charakteryzował tamten czas.

Wejdę. Gwiaździsty lichtarz
dnieje proroczo w głębi,
gwoździ czerwonych kilka
i kość złamana nad nimi,
dno tu jest albo światła
skupiona, cierpka glina,
co kwiatem głaz przygniata
i noc piorunem przeklina.
Mówię: królestwo moje
z barw licznych i dłoni dwu.
Skowronek błyska jak płomień,
zwisa jak śpiewny sznur;
ale jest czas miłości
i ciemność gra jak hejnał,
by ciałem oraz głosem
wyrastać z zapomnienia.
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Powiedzą: smutny kraj
i trumna głowie twarda,
bo jakaż miłość jest,
co ziarno daje puste –
Lecz grom powszedni gra
jak fletnia mi przy wargach
i ognia czarny cierń
jest jak bolesny uśmiech.
Wiersz ten, Schodząc, zamykał drugi tom poezji Tadeusza Gajcego, noszący właśnie tytuł
Grom powszedni. Zbiór ukazał się pod koniec maja 1944 roku w ilości 500 egzemplarzy, które zostały tak szybko rozkupione, że Gajcy myślał o drugim wydaniu, do którego miał ochotę
dołączyć jeszcze parę wierszy, napisanych już po wyjściu Gromu, lecz związanych z kręgiem
tej problematyki, której był tom poświęcony. Okładka w odcieniu kremowym, z literami tytułowymi barwy brązowej, była odbita w tej samej co i okładka Widm drukarni, pod tytułem
również widniał ów liść klonu, nie większy zresztą od paznokcia. „Karol Topornicki, GROM
POWSZEDNI, Biblioteka Poetycka, Poznań 1937 r.” brzmiał tekst pierwszej strony, podczas
gdy na ostatniej, pod znakiem BTKN (Biuro Techniczne Konfederacji Narodu) znaleźć można było informację: „Z Biblioteki »Sztuki i Narodu«, Nr 3, Warszawa, MCMXLIV”.
Cztery z tych wierszy (Do zmarłej, Poemat letargiczny, Pieśń nostalgiczna oraz Czas)
przynależą w sensie poetyki do okresu Widm. Dwadzieścia dalszych utworów ukazuje nie
tylko nowe możliwości wielkiego talentu poetyckiego Tadeusza Gajcego, znamienne przez
dążenie do prostoty, ale także przemiany, jakim podlegała postawa ich autora Nuta tragiczna,
nuta pesymizmu zaczyna powoli ustępować trosce o nowy humanizm, wyniesiony z wojny.
Najdobitniej ujawni to się w wierszu pt. Miłość bez jutra czy też Temu, który przyjdzie.

Bo tyle tylko wiary w pieśni,
ile obrazu pod powieką
ziemi odbitej ostatecznie.
(Miłość bez jutra)
Zamiast wiary w moce nadprzyrodzone Gajcy stawiał na wiarę w siły człowiecze. Ma ją
kształtować obraz ziemi, jaką przechowuje nasza pamięć, ta przemiana postawy autora od
okresu Widm jest istotna. Podmiotem poezji Gajcego staje się wyraźnie człowiek, idący przez
swój czas, szukający swego miejsca na ziemi, człowiek, który myli krok i czoło poryte przez
młodość odwraca, „gdzie bliska ojczyzna grom wygasły jak krzyż czarny niesie”. I nie do
współczesnych zwracał się w swych wierszach młody poeta, ale wiosną 1944 roku, w obliczu
zagłady, zwracał się do tego, który przyjdzie, i przemawiał do niego, jak do kogoś bardzo
bliskiego.

Ach, tak się dziejom jutrzennym napatrz
jak my twarze w płomieniu kute
zwracaliśmy, gdzie grom swoje światło
jak fontanny podnosił łódkę.
Lecz się kochać nie ucz tych ogni,
bo sen łatwy – lecz smutek pod nim.
Bo wystarczy nam jedna ziemia,
choć stron cztery i nieba obszar
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dziwnie płaski stoi jak z cienia.
Tylko jednej za mało miłości,
by sen przebyć i stanąć powtórnie
dłoń bezbronną unosząc jak strunę.
Pełnię swej postawy i określenie czasu, w którym żyliśmy, miał Gajcy wyrazić w swym
słynnym utworze Do potomnego.
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Rozdział XIV

ODCIĘTY PATROL
Krzysztof Baczyński spotkał się z Tadeuszem Gajcym chyba po raz ostatni na głośnych
imieninach u Andrzejewskiego, które wywołały dużą falę zainteresowania w literackiej Warszawie. Tego dnia na Bielanach była obława. Oddziały dywersyjne zaatakowały bowiem polowe lotnisko, zdobyły samochód ciężarowy, wywiązała się strzelanina, spłonął domek, a
potem przez pół dnia kordony niemieckich lotników zajmowały się skrupulatnie każdym
przechodniem. „Tego właśnie kwietniowego dnia na tych Bielanach Jerzy Andrzejewski odprawiał huczne imieniny, przy czym część gości krążyła między mieszkaniem Andrzejewskich i naszym, jako że jesteśmy jednego imienia, a mieszkaliśmy na jednej schodowej klatce
— wspominał później Jerzy Zagórski w znanym artykule pt. Śmierć Słowackiego. – Towarzystwo nie składało się z safanduł. Istniała przecież skomplikowana sztuka omijania kordonów – widać wielu naszych przyjaciół było w niej biegłych, skoro tak liczne towarzystwo
dotarło do dalekiego na skraju pól domku. Andrzejewski nie należy do tych, którzy doceniają
powagę swego osobistego zagrożenia, wychodził kilkakrotnie w stronę przystanków tramwajowych, pilotował gości. Jarosław Iwaszkiewicz przybył z olimpijskim spokojem wyrytym
na obliczu, inni pokpiwali i brawurowali. Kielichy dodawały pewności siebie. I w tym towarzystwie jeden tylko przyszedł blady i roztrzęsiony – Baczyński”.
W parę dni później, 27 kwietnia 1944 roku, Krzysztof Baczyński wziął udział w akcji bojowej nazwanej kryptonimem TU (Tłuszcz – Urle), w której pluton „Alek” pod dowództwem
Kołczana – Eugeniusza Koechera z harcerskiego batalionu „Zośka” – dokonał wykolejenia
niemieckiego pociągu pospiesznego SFR Wołkowysk–Berlin. Szli na koncentrację, przedzierając się przez zagajniki, wokoło pachniała mazowiecka ziemia, pierwsza zieleń, nieśmiała
jeszcze, cieszyła wzrok jaśniejszymi plamami, szyny układały się w przestrzeni siniejącej
zachodem jak napięta struna, zmierzch z wolna osadzał się na czubkach niskich sosenek. Bicie własnych serc po długich chwilach oczekiwania było głośniejsze od nadciągającego pociągu, który w zupełnych już ciemnościach jarzył się iskrami z komina i drgającymi niespokojnie światłami okien. Prawie wstrzymali oddech, stuk kół o szyny zagłuszał wszystko. Naraz nastąpił oczekiwany wybuch, była godzina 21.40. Jeden z torów został zerwany lub
uszkodzony na długości niemal dwustu metrów, drugi zaś na skutek podmuchu wygiął się jak
łodyga stalowej lilii. Lokomotywa zaryła się głęboko w ziemi, odłamki strzaskanych wagonów cięły po gałęziach. Meldunek, jaki otrzymał dowódca batalionu po dokonanej już akcji,
donosił m. in., że „przerwa w ruchu trwała 26 godzin. Zabitych 36, rannych 38, z czego
dwóch zmarło w drodze do szpitala. Największemu zniszczeniu uległ wagon włoski I i II klasy (zabici głównie oficerowie)... Linia telefoniczna została przerwana”.
Można było wycofać się, znów nocny marsz w pełnym ubezpieczeniu do wyznaczonego
punktu, skąd każdy przedzierał się na własną rękę do domu.
Co czuł Baczyński, elew podchorążówki, w czasie tej akcji bojowej? Jego poezja okrzepła
wewnętrznie, stała się jednolita, jakby poeta zdawał sobie sprawę z tego, o co walczy. Męski,
heroiczny ton tych wierszy nastrojony był na najwyższą patriotyczną nutę, nie było w niej
jednak nic z łatwizny, był to bowiem ton wielkości. Ten delikatny, trochę śmieszny w swej
pozie na „dorosłość” chłopiec, paradujący najchętniej w czarnym, eleganckim Hücklu i z pa-
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rasolem, niezrównoważony i nerwowy, przekształcał się w żołnierza. Myślę, że nie przychodziło mu to łatwo i bez oporów. Pisał przecież:

Dłoń wielka kształty fałduje za nieba czarną zasłoną
i kreśli na niej zwierzęta linią drżącą i białą.
A potem świt się rozlewa. Broń w kącie ostygła i czeka.
Pnie się wąż biały milczenia, przeciągły wydaje syk.
I wtedy budzą się płacząc, bo strzały pękają z daleka,
bo śnili, że dziecko poczęli cale czerwone od krwi.
A w Elegii o chłopcu polskim, pochodzącej jak i wiersz poprzedni z 1944 roku, poeta z
głęboką troską przedstawiał przeznaczenie swego pokolenia:

Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć,
gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami.
Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg,
przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg.
I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc,
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut – zło.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?
Wojsko podziemne i związanie się przez nie ze swoją generacją, rocznikami, które dźwigały na sobie ciężar wojny, stało się dla Baczyńskiego szkołą woli i opanowania charakteru.
Musiało to wywrzeć wpływ niepośledni i na twórczość poety. Pojawia się w niej, obok niewątpliwie twardego jednoznacznego spojrzenia na rzeczywistość, spojrzenia człowieka walczącego, doświadczonego i świadomego celów swego działania, nuta gorącego humanizmu
skrzywdzonego przez los, jakby odpowiedź „czasom pogardy”.
Od czerwca 1943 roku Baczyński był aktywnym uczestnikiem podziemia, związawszy się
ze swymi kolegami szkolnymi, którzy tworzyli trzon słynnych oddziałów harcerskich. Z nich
właśnie po ostatecznej reorganizacji powstał doborowy batalion „Zośka”, nazwany tak przez
pamięć Tadeusza Zawadzkiego, inicjatora wielu akcji dywersyjnych, który zginął w trakcie
zdobywania posterunku żandarmerii pod Wyszkowem w lecie 1943 r. Baczyński żywiołowo
nienawidził wszelkiej dyscypliny, buntował się przeciw niej w szkole, ale wojsko podziemne
i swój udział w nim traktował niesłychanie poważnie z całym samozaparciem się. Nie różnił
się w tym od swoich przyjaciół i kolegów, o których mógłby powiedzieć jak o sobie – „a ja
prześpię czas wielkiej rzeźby z głową ciężką na karabinie”. W swe wyszkolenie wojskowe
wkładał Baczyński wiele wysiłku i serca, poświęcając na to sporo czasu. Jak wspomina dość
szczegółowo o tym Juliusz Bogdan Deczkowski, szerzej znany pod pseudonimem Laudańskiego, Baczyński ukończył podchorążówkę „Agrykola” w klasie B9, w której kolegował się
z Laudańskim, Bimbrem, Nowiną, Przemyskim, Vindexem i Wiktorem. Trzy razy w tygodniu
uczestnicy tych kursów mieli wykłady nocą, zaczynające się po godzinie policyjnej, kończące
się zazwyczaj o drugiej po północy. Vindex i Wiktor po tych męczących zajęciach musieli z
rana zjawić się w niemieckich zakładach „Bruhnwerke”, w których pracowali na porannej
zmianie jako tokarze. Wykłady ciągnęły się przeszło siedem miesięcy, nad materiałami trzeba
było jeszcze dużo pracować w domu, nie licząc wypadów szkoleniowych w teren. Wykładowcą
i opiekunem klasy B9 był ppor. Tomasz, uczestnik kampanii wrześniowej, w której odniósł
ciężkie rany. To on właśnie zastrzelił z wyroku podziemia na placu Trzech Krzyży gestapowca
Langego, kierownika bestialsko prowadzonego śledztwa w sprawie Rudego – Janka Bytnara.

145

Dowódca plutonu, w którym znalazł się Krzysztof, wiedział prawdopodobnie, kim jest jego podwładny. Baczyński nie mógł jednak darować Kołczanowi, że został wyłączony z
udziału w głośnej akcji „Wilanów”, chociaż chłopcy z jego sekcji ubezpieczali przeprawę
broni przez Wisłę.
Ukończenie Szkoły Podchorążych Rezerwy nie przyszło Krzysztofowi Baczyńskiemu łatwo, oblał nawet z terenoznawstwa. Nie miał także szczęścia do studiów uniwersyteckich. Z
przeszkody raczej błahej, jakiejś nieważnej scysji z sekretarką zapisującą na komplety polonistyczne, zrezygnował z dalszego uczęszczania na kursy. Nie pomogła nawet serdeczna i pełna
życzliwości rozmowa z kierownikiem studium, o której Krzysztof wspominał ze wzruszeniem, w rezultacie studentką została jego żona, Barbara, on sam nie mógł się zdecydować na
studia. Drażniło go może także, iż był porządnie spóźniony, jego roczniki zaliczały się do
starszych studentów na tych kompletach. Fakt, że jego własna żona zaczęła studiować i pogłębiając swą wiedzę przewyższyła go wkrótce oczytaniem i teoretyczną znajomością przedmiotu, doprowadził u poety do programowej pogardy dla nauki „ministerialnej”. Uważał ponadto, i nie bez słuszności, że usystematyzowana wiedza czy też dokładne poznanie procesu
tworzenia przeszkadza w pisaniu. Z Marczakiem, który na niego napadł na łamach „Sztuki i
Narodu”, Baczyński jakoś pogodził się i dał się przyciągnąć do współpracy z miesięcznikiem
„Droga”. Nakładem tego pisma podziemnego ukazał się jako nr l Arkusz poetycki Jana Bugaja, z gustowną okładką Andrzeja Jakimowicza, zawierający dwa krótkie poematy Ciemna
miłość i Wybór. Ten ostatni był niejako poetyckim uzasadnieniem drogi, wybranej przez poetę, drogi żołnierza podziemia. Utwór otwierało motto z Jerzego Lieberta: „Uczyniwszy na
wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę”, tym mocniej podkreślając pewną programowość tego wiersza, w którym Baczyński w zupełnie romantycznym stylu, w konwencjach
poetyckich tamtej epoki, rozstrzygał sprawy najzupełniej współczesne. Dramat Marii i Jana
ukazany został poprzez sugestywny obraz czekającej w domu żony, spodziewającej się dziecka, i męża, który ginąc w walce orężnej, nie chce się pogodzić z odejściem od domu i bliskich. „Podaj mi rękę – mówi anioł – bo jeszcze jeden krok, a trwoga cię ogarnie i spadniesz
suchym liściem w drapieżną czułość ziemi...” Poeta ukazywał konsekwencje wyboru własnej
drogi życiowej, wyboru, który nakazywał mu odrzucenie wszelkich względów osobistych, by
stać się „zapatrzeniem gwiazd”. Ten Arkusz potwierdzał wysoką klasę poetycką młodego
twórcy, chociaż jednocześnie wskazywał na niebezpieczeństwo przedstawiania spraw walki w
kategoriach pozaziemskich, w zbytnim patosie i egzaltacji.
Jerzy Pelc, kolega i przyjaciel poety, zapoznawszy się z tym Arkuszem, urzeczony wizją
człowieka walczącego i jego dramatem wyboru, powiedział Baczyńskiemu bez ogródek, że
nie ma prawa tak pisać, gdyż w życiu postępuje właściwie inaczej. Nie wiedział nic zresztą o
jego podziemnych powiązaniach. Usprawiedliwiał się później, już po wojnie, że „były to czasy, kiedy czyn rycerski ceniło się wyżej niż jego wyraz w najbardziej wzruszającej poezji”.
Tak, to prawda, wtedy nikt nie brał pod uwagę c e n y, jaką płacili za tego rodzaju postawę
twórcy. Czasy były surowe i bezwzględne dla młodych pisarzy, od których nawet najbliżsi
wymagali zgodności myśli i postępowania, jakby to stawało się najważniejszym w określaniu
ich twórczości. Baczyński oczywiście na te zarzuty nie odpowiedział, uśmiechnął się z pewną
pobłażliwością. On jeden wiedział, ile kosztuje go milczenie!
W czerwcu 1944 roku elew Baczyński wraz z plutonem „Alek” wyjechał na miesięczne
ćwiczenia pod Warszawę, w lasy koło Wyszkowa, tradycyjny już teren działań warszawskich
podziemnych podchorążówek. Celem tej „leśnej bazy” oprócz wyszkolenia i ćwiczeń ściśle
wojskowej natury było sprawdzenie, czy podchorążowie i żołnierze nadają się do służby liniowej. Egzamin praktycznego działania w obliczu wroga miał potwierdzić teoretyczne wiadomości. Baczyński maszerował ze swymi chłopcami ramię przy ramieniu, mógł im cytować
strofy własnego wiersza:
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Mazowsze. Piasek, Wisła i las.
Mazowsze moje. Płasko, daleko –
pod potokami szumiących gwiazd,
pod sosen rzeką.
................
Piasku, pamiętasz? Ziemio, pamiętasz?
Rzemień od broni ramię przecinał,
twarze, mundury jak popiół święty.
Wnuków pamiętasz? Światła godzinę?
I byłeś wolny, grobie pokoleń.
Las się zabliźnił i piach przywalił.
Pługi szły, drogi w wielkim mozole
zapominały.
A potem kraju runęło niebo.
Tłumy obdarte z serca i z ciała
i dymił ogniem każdy kęs chleba
i śmierć się stała.
Niedługo po przybyciu do „leśnej bazy” rozpoczęła się reorganizacja plutonu „Alek”.
Krzysztof, ku swemu jak i podwładnych wielkiemu niezadowoleniu, został przesunięty do
drugiej drużyny i tam dostał nową, trudną do prowadzenia sekcję. Musiał się rozstać z chłopcami, których polubił i z którymi zżył się przez prawie rok konspiracji. Z nimi przerabiał ćwiczenia teoretyczne i szkolił ich wojskowo, z nimi przenosił broń do swego mieszkania, gdy
wszystkie lokale ich drużyny, po wykryciu przez Niemców magazynu na ulicy Różanej u
Jerzego Horczaka – Wróbla i jego późniejszym aresztowaniu, zostały „spalone”. Żona
Krzysztofa nie wyraziła najmniejszego niezadowolenia i sama pomagała układać w tapczanie
– dwa pistolety maszynowe, zdobyte na okupantach, oraz dwa zrzutowe steny i thompsona.
Teść Baczyńskiego natknął się przypadkowo na ten „magazyn broni”. Na jego zdziwienie
Barbara odpowiedziała ze spokojem: „Przecież to musi być gdzieś schowane, dlaczego ma
być w innym mieszkaniu, a nie w moim?”
Teraz Krzysztof rozstał się ze swą sekcją, którą prowadził parę miesięcy. Zaprzyjaźnił się
za to z podchorążym Morsem, z którym połączyły go wspólne przeżycia. Operujący na tym
terenie oddział partyzancki został kiedyś zaskoczony przez „przeczesujących” lasy Niemców.
Odpowiedział ogniem i po krótkiej walce zdołał się przebić w kierunku placówek plutonu
„Alek”, do którego został następnie przyłączony na okres działalności „leśnej bazy” jako drużyna współpracująca. Niemcy nie dali za wygraną. Zapewne wiedzieli, że na tym terenie często ćwiczą chłopcy z warszawskich podchorążówek, i to ich wściekło. Urządzili więc wielką
obławę. 10 czerwca po całonocnych przygotowaniach nieprzyjaciel rozpoczął natarcie.
Wzięło w nim udział do półtora tysiąca żołnierzy. W czasie tych walk dowódca „leśnej bazy”
ppor. Giewont, harcmistrz Miłosław Cieplak, zdołał cały oddział wyprowadzić szczęśliwie z
okrążenia, tylko jeden patrol w sile czterech ludzi odbił się od reszty. W tym patrolu znajdowali się podchorążowie, wśród nich Baczyński, który po powrocie z „bazy” opowiadał o
swoich przeżyciach, co zanotował Laudański:
,,Szliśmy we czterech z bronią gotową do strzału, w szyku ubezpieczonym. W każdej
chwili, zza każdego krzaka spodziewaliśmy się salwy z broni nieprzyjaciela w naszą stronę.
Po kilkunastu minutach od wyjścia z »leśnej bazy« natknęliśmy się niespodziewanie na rozproszoną grupę Niemców i »Kałmuków«, idących ostrożnie przesiekiem leśnym. W chwili
spostrzeżenia się wzajemnego oddaleni byli od nas o kilkaset metrów i coś wykrzykiwali po
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niemiecku. Rzuciliśmy się do ucieczki. Rozpoczęła się okropna strzelanina. Kule bryzgały ze
wszystkich stron. Kora z drzew tylko pryskała, a odcięte kulami gałązki i liście spadały na ziemię.
Wkrótce zorientowaliśmy się, że jesteśmy otoczeni. Niemcy obsadzili drogi i przesieki. Nie
strzelaliśmy do nich, ponieważ nasza broń była skuteczna tylko na małą odległość. Ukryliśmy się
w zaroślach, mocno przylegając do ziemi. Na przebicie pierścienia niemieckiego nie mieliśmy sił.
Swoje życie mogliśmy sprzedać drożej, podpuszczając wroga jak najbliżej stanowisk. Wybawienie mogła przynieść tylko noc, więc trzeba było przetrwać około dziesięciu godzin, by móc ryzykować przerwanie się przez pierścień nieprzyjaciela. Niemcy, bojąc się o własną skórę, nie zapuszczali się głębiej w las, tylko pruli z broni maszynowej i ręcznej na oślep. Jak w tym deszczu
kul ocalała nasza garstka, po prostu trudno zrozumieć; nikt nawet nie był ranny.
Nastąpiła cisza. Znów ogarniał nas niepokój. Wytężaliśmy wzrok wyczekując nieprzyjaciela z bronią gotową do strzału. Dopiero po kilku godzinach zaczęliśmy wierzyć, że się uratujemy. Po zachodzie słońca wyruszyliśmy w stronę Warszawy i szczęśliwie bez strat dotarliśmy do swoich mieszkań”.
Ta sucha relacja z emocjonujących bądź co bądź godzin, pełnych napięcia w walce o własne życie, podana została językiem komunikatu wojskowego, brak w niej zdobnictwa stylistycznego, o które mógł się tak łatwo pokusić poeta tej miary co Baczyński. I brak w tym
sprawozdaniu nadmiernego patosu, przygoda została odtworzona po prostu, jak rzecz zdarzająca się codziennie, bez zwracania uwagi na jej nadzwyczajność. Nie mamy powodu, by nie
wierzyć przekazującemu tę skromną relację, że wyszła ona rzeczywiście z ust Baczyńskiego.
Właśnie jej żołnierska rzeczowość i lapidarność stanowi tego dowód najlepszy. „Deszcz kul”
wcale nie jest pojęciem zaczerpniętym z umownego słownictwa poezji, to dosłowne przekazanie wzruszenia, niemal natrętne w swej dosłowności. Nie było w tym pozy, poeta przemawiał językiem swoich rówieśników, niejako równał do nich. Starał się być żołnierzem, rodziła
się specyficzna hierarchia ważności. Charakteryzowała ona całe pokolenie, które swoje osobiste poglądy, przekonania, a nawet pewne uprzedzenia podporządkowywało z całym samozaparciem j e d n e j i d e i – walki z wrogiem. Bez zrozumienia tej postawy wobec rzeczywistości społecznej i politycznej, postawy, która zamieniała się w światopogląd, nie pojmiemy nigdy poezji tamtych lat, gdyż i ona została, w swej istocie przekazana tej nadrzędnej sprawie.
Stąd bierze się jej wspólna nuta i zatarcie indywidualności artystycznych, z czego wyrwali się
jedynie przodujący poeci tej epoki.
Krzysztof Baczyński chciał być żołnierzem, ale był przede wszystkim jednak poetą. Te jego dążenia i ambicje nadawały wyraźny, niemal jednoznaczny charakter jego twórczości, od
1943 roku zaczyna się w niej specjalnie wybijać jeden główny motyw i poezja jego staje się
niesłychanie określona tematycznie. Stanowi ona na swój sposób wielki pamiętnik narodu,
poddanego okrutnym doświadczeniom dziejowym, wojna zatracała w niej swą dosłowność,
stając się wielką metaforą, określającą los społeczeństwa. Istotna siła tej poezji tkwiła bezsprzecznie w zaangażowaniu się w sprawy doniosłe dla całego narodu, poezja traciła swój
egotyzm i solipsyzm, przybierając cechy uniwersalne. To nie romantyczne poczucie przodowania sztuki w życiu nadawało jej wysoką rangę, lecz twórczość – jak w okresie doniosłych
przełomów – powiązana ściśle z bytem i odczuciami swego narodu. Poezja podejmowała zagadnienia centralne, niejako kluczowe, ważne dla każdego z członków tego gnębionego okupacją społeczeństwa, stąd rodziła się jej wielkość i powszechność. W tej apokaliptycznej wizji, o której mówił św. Jan: „I zatrąbił piąty anioł, i widziałem, że gwiazda spadła z nieba na
ziemię, a dano jej klucz od studni przepaści”, w okresie wojny tą gwiazdą stała się poezja.
Jednym z jej czołowych przedstawicieli był młody żołnierz, którego twórczość musiała odbyć
swoją wędrówkę do piekła, mającego tak bardzo ziemski kształt.
Z tych pozycji pełnego zaangażowania się w sprawy najbardziej żywotne, z wzięcia niemal
czynnego udziału w walce, rodziła się specyficzna postawa tej poezji, jej humanizm wyraził
się poprzez obronę człowieka i narodu.
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Zdzierać dzień po dniu jak do lodu przybity ślad
nie rzucając wokół: ojczyzna,
jest w tym kula syzyfowych lat,
jest w tym cos z heroizmu.
I to nie tylko jest wzroku stężenie –
jak oczodołów trupich w noc.
I to nie tylko, żeś w ziemię wrósł cieniem,
ale żeś w granit zawarta moc.
I tak już zawsze patrzeć bez zamknięcia powiek,
w światło się worać i w ciemność zanurzyć,
oddzierać płatki, aż zrozumiesz: człowiek
jak czarne serce spopielałej róży.
– pisał Baczyński w jednym ze swych pierwszych wierszy, w Epilogu z 1941 r. Zamknął w
nim lakoniczny program poetycki swego pokolenia, szukającego istotnej miary swojej poezji.
Cóż nią mogło być?
Wiek XX okazał się splotem najskrajniejszych sprzeczności. Pierwsza wojna światowa
strzaskała w dużej mierze tradycje kultury i poezji, dadaizm, a także i surrealizm stały się jej
zaprzeczeniem. Poezja kategorycznie odcinała się od przeszłości, chciała być w pełni współczesna, co miało doniosłe konsekwencje w przemianach formalnych. Zostały one doprowadzone do granic ostatecznych. Na gruncie polskim sprawy przedstawiały się nieco inaczej.
Odzyskanie niepodległości, ta wersalska Polska uwolniła poezję od dotychczasowego balastu
narodowych wzruszeń. Skamander w swych tendencjach solidaryzował się z szarym człowiekiem i choć kpił z niego w kabarecie, był mu bliższy, niż się na pozór zdawało. Mieszczuch
cenił w Skamandrze przede wszystkim znakomitą wirtuozerię słowną (odnosiło się to głównie
do Tuwima), prowadzącą w swej ostateczności do „ojczyzny-polszczyzny”. Awangarda miała
większe ambicje intelektualne, u jej podłoża tkwiła wizja przekształcenia świata, ambicje te
wspierały hasła w rodzaju „miasto, masa, maszyna”, co w rolniczym kraju brzmiało egzotycznie i absurdalnie. Ale Skamander jako prąd poetycki nie był jednolity. To wielkie uproszczenie, którym sugerujemy się od pięćdziesięciu lat. Inny był Władysław Broniewski, inna
Maria Jasnorzewska-Pawlikowska, a zupełnie już odmienny przedwcześnie zmarły Jerzy Liebert. Kryterium oceny i przynależności do tego prądu było najzupełniej formalne – decydował
w sporach stosunek do tradycji poetyckiej, niesłychanie żywotnej na skutek zacofania społecznego i ekonomicznego kraju. Awangarda zaś nie miała ambicji rewolucjonizowania postaw twórczych, jej wystarczał „rząd dusz” w materii poetyckiej. Było to najbardziej zrozumiałe zjawisko – poezja polska wyrastała ze stopu nowości zagranicznych, odrabiała zapóźnienia. Rosyjski imażynizm i francuski nadrealizm były tymi nurtami, o które w zasadzie musiał się otrzeć. Dlaczego zamilkł Lechoń, świetnie zapowiadający się poeta? On nie czuł tych
nowości, jego twórczość była przetwarzaniem na swój sposób dziejów, ich jałowość odebrała
i siłę jego poezji. Dopiero wojna przywróciła Lechoniowi zagubiony talent. Związany z historią, z jej wielkimi wstrząsami, odnalazł na powrót siebie, kiedy pisał jako pierwszy ze swych
emigracyjnych wierszy Pieśń o Stefanie Starzyńskim. Tuwim w tym okresie chciał ocalić
język i obyczaje, stąd i Kwiaty polskie, przyjęte o wiele serdeczniej przez publiczność aniżeli
przez krytykę. Był to wielki i świadomy pastisz człowieka, któremu wydawało się, że ginie
pewna epoka. Błąd polegał na tym, że to, co ratował Tuwim z tamtych lat, zamkniętych pożarami września, nie zasługiwało nawet na wzmiankę.
Pominąłem z wielkich przedwojennych nurtów dość celowo katastrofizm. Był to chyba
pierwszy prąd poetycki, sumujący doświadczenia artystyczne tamtych czasów, o dużych ambicjach intelektualnych. Czechowicz był długi okres uważany za awangardzistę, utarł się na-
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wet termin „awangarda lubelska”, będący czymś w rodzaju sielskiego odchylenia od surowej,
czystej Awangardy. Tę reprezentowali jedynie i właściwie konsekwentnie Tadeusz Peiper, nie
tylko teoretyk, ale i praktyk w tym zakresie, poeta raczej zapomniany, choć interesujący, i
Julian Przyboś, stawiający swej twórczości ambitne wymagania stwarzania nieustannie nowego słowa. Czechowicz, którego poezja stała się bez wątpienia punktem wyjścia młodych w
okresie okupacji, nie miał ambicji teoretyzowania. Jego twórczość była niesłychanie oryginalna, reprezentująca ten nurt ludowości, który w Hiszpanii podjął z wielkim sukcesem Federico Garcia Lorca. Była to liryka najzupełniej osobista, pełna przejmującego smutku, jakby
wyprowadzonego z wiejskiego krajobrazu, nastrój sielanki był tylko uczuciem pozornym,
gdyż poezja ta niosła stygmat zagłady, dochodzący do niemal obsesjonalnych przeczuć. I była
to poezja o metafizycznym dnie, utwory niesłychanie emocjonalne, pełne jakiejś przedziwnej
bezbronności ich twórcy wobec świata, jakby w głębi świadomości czaiło się przekonanie,
będące poetyckim odpowiednikiem słynnego zdania Pascala o myślącej trzcinie, którą może
zabić nawet kropla rosy. Z tej bezbronności, z tej miniaturowości, gdyż poeta operował w
swych doznaniach mikrokosmosem, rodził się nurt metafizyczny tej poezji i jej nuta religijna.
Bezbronny wobec świata, widzący go w błyskawicach wizyj poeta szukał obrony w odwoływaniu się do nieziemskich potęg:

którego wzywam tak rzadko Panie bolesny
skryty w firmamentu konchach
nim przyjdzie noc ostatnia
od żywota pustego bez muzyki bez pieśni
chroń nas.
Ta nuta, pełna bezbronnej bolesności, przejęta została zarówno przez Krzysztofa Baczyńskiego, jak i Tadeusza Gajcego. Obaj nawiązywali w swej twórczości do poezji Czechowicza.
Chcę być dobrze rozumianym – Baczyński i Gajcy w przeciwieństwie do wielu innych poetów przed nimi, przejmujących z dorobku autora nic więcej głównie cechy zewnętrzne, zdobycze formalne, a nawet chwyty artystyczne, ten cały zasób środków budowania poezji, że
można mówić śmiało o „szkole poetyckiej” Czechowicza, k o n t y n u o w a l i raczej jego
postawę, którą starali się szybko przezwyciężyć. Pozostała im z tej pierwszej miłości poetyckiej pewna bezbronność wobec świata, którą Baczyński zwalczał bądź nutą heroiczną, bądź
religijną, zaś Gajcy – łagodną drwiną. Przezwyciężenie tej postawy dokona się wówczas, gdy
obaj poeci, debiutujący w okresie okupacji, staną się twórcami zaangażowanymi w walce o
rzeczywistość. Skoro Gajcy pisał o przeżytym do głębi katastrofizmie, miał na myśli czynną
postawę wobec współczesności. Skoro Wyka w Liście do Jana Bugaja oświadczał, że „pan
jest już po stronie nadziei”, dawał tym samym do zrozumienia, że poeta zajął właściwą postawę. Nie jest to sprawa obojętna, ta przemiana wiązała się nie tylko z własną drogą poetycką każdego z młodych twórców, ale także z formowaniem się nowego humanizmu.
Baczyński obawiał się, by trudny czas nie wypalił ludzi. Pisał:

Nas nauczono. Nie ma litości.
Po nocach śni się brat, który zginał,
któremu oczy żywcem wykłuto,
któremu kości kijem złamano;
i drąży ciężko bolesne dłuto,
nadyma oczy jak bąble – krew.
Nas nauczono. Nie ma sumienia.
W jamach żyjemy strachem zaryci,
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w grozie drążymy mroczne miłości,
własne posągi – źli troglodyci.
Nas nauczono. Nie ma miłości.
Jakże nam jeszcze uciekać w mrok
przed żaglem nozdrzy węszących nas,
przed siecią wzdętą kijów i rąk,
kiedy nie wrócą matki ni dzieci
w pustego serca rozpruty strąk.
Nas nauczono. Trzeba zapomnieć,
żeby nie umrzeć rojąc to wszystko.
Wstajemy nocą. Ciemno jest, ślisko.
Szukamy serca – bierzemy w rękę,
nasłuchujemy: wygaśnie męka,
ale zostanie kamień – tak – głaz.
„Nienawidzę totalizmu i za to także, że nauczył mnie nienawidzić. Nienawiść do zła jest –
zapewne – uczuciem słusznym i sprawiedliwym, ale czyż można bezkarnie wyzwolić słuszną
nawet nienawiść? Czy uczucie to – raz rozpętane – przez samą swoją dynamikę nie wyzwala
w nas równocześnie innych uczuć – potępionych? Worka, w którym Eol zamknął wiatry, nie
można otworzyć po to tylko, by jeden jedyny, pomyślny wiatr uderzył w żagle. Złe wiatry
wyrywają się równocześnie z otchłani magicznego worka i mącą powierzchnię wód” –
stwierdził na krótko przed śmiercią Bolesław Miciński, którego wojna zapędziła do Francji.
Za tragiczne uważał to, że musiał nienawidzić: „Totalizm zniekształca nie tylko dusze swoich
wyznawców – zatruwa nienawiścią, a więc zniekształca i dusze tych, który usiłują mu się
przeciwstawić, tych, którzy podjęli z nim słuszną i sprawiedliwą wojnę”.
Każde pokolenie wchodzi w życie z sumą określonych ideałów, nie wybiera natomiast rzeczywistości i w tym tkwi zaczątek tragizmu. Pokolenie, które kończyło szkoły średnie tuż
przed samą wojną albo na jej początku, od razu dostało ,,obuchem w łeb”. Złożyło się na to
szereg przyczyn, zarówno z kategorii obiektywnych, jak i natury osobistej. Klęska wrześniowa stała się nie zagojoną raną; wychowanym w duchu państwowotwórczym, jak to się mówiło w gimnazjum, tym boleśniejszym stał się upadek Drugiej Rzeczypospolitej. Zostały naruszone istotne proporcje, zamiast państwo być dla młodych wsparciem materialnym, zamiast
ułatwiać im drogę życiową, to oni teraz musieli myśleć o odzyskaniu państwowości, przebijając się do niej przez trudny okres okupacji. Strzaskane więc zostały podstawy jakiegoś porządku publicznego, w tych sprawach należało zaczynać od początku. Do tego dołączyły się
przejścia osobiste – wielu z nas w sposób może brutalny zetknęło się po raz pierwszy z tzw.
życiem, z którego wojna bezlitośnie zdarła maskę. Gigantyczne pochody ludzi, błąkających
się na wrześniowych drogach w poszukiwaniu broni i ocalenia, ukazały nicość machiny państwowej, której nie wspiera idea. Zawalił się świat, w tej przenośni nie ma tak wiele przesady
– wojna wytrąciła młodą inteligencję ze stanu pewnego uprzywilejowania, zepchnęła do kategorii pracowników fizycznych, niejednokrotnie zmuszonych do pracy na utrzymanie całego
domu. Byliśmy szklarzami, roznosicielami węgla, rikszarzami, drwalami na bocznicach kolejowych, stróżami po magazynach, konwojentami. Rzeczywistość to nie tylko rozczarowanie
życiem, ale i twarda o to życie walka. Pędzenie bimbru z melasy czy żyta wydawało się zajęciem równie wzniosłym, co filozofowanie. Teoretyczna, choć wątła wiedza o inteligenckim
świecie, wyniesiona z eleganckich mieszkań, ze szkół świecących czystością, okazała się w
zetknięciu z wojną czymś niesłychanie błahym, niepotrzebnym, żeby nie rzec – anachronicznym. Wojna dawała niezłą lekcję życia, było to wychowanie niesentymentalne. Później przy-
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szło zaangażowanie w podziemiu, które wydawało się oczyszczeniem z tego przeklętego losu,
w jaki nas wtrącił czas. Konspiracja była szkołą charakterów, niosła jednak ze sobą niepokój
myśli, co będzie dalej.
Byli ludzie, którzy dokonali wyboru w tych trudnych latach. Młodzież skupiona wokół
„Walki Młodych”, organu młodych komunistów, widziała ten przyszły kształt świata, którego
narodziny można było dostrzec w okopach Madrytu i Stalingradu. Wiersze tych młodych,
jakie pojawiły się w tym piśmie, były surowe, pełne głębokiego przejęcia się czasem, wyraźny w nich był zarys nadziei. Nawet jeśli poświęcone były poległym, wyrażały zdecydowaną
postawę i świadomość społeczną.

Po śmierci jest noc i nicość, jak dla mnie w tym grudniu,
a chcę, byś żył, póki jestem i gdy mnie nie będzie,
nie jako ciało rzucone w zgniły grób na Bródnie,
lecz jak żywe słowo, co w socjalizm wiedzie.
W tym, co zrobię, i w wierszach, które kiedyś stworzę,
aby imię i głos Twój odebrać popiołom –
każdy dzień z Tobą węzłem życia zwiążę,
aż zrozumieją – dlaczego zginąłeś.
– pisała nie znana mi bliżej autorka w wierszu Epitaphium. Poświęcony on był przeżyciom,
związanym z bohaterską śmiercią Antoniego Szulca, bojowca ZWM-u, który padł od kul żandarmskich w grudniu 1943 roku. Skąd mogłem wiedzieć, że znam autorkę – Marię Castellatti
– z ostatnich przedwojennych wakacji, które wspólnie spędziliśmy nad morzem. Iśka była
poważna, zaczytana w książkach, stroniąca od towarzystwa. W okresie okupacji trafiła do
grup ZWM-owskich, jej wiersze, jak i utwory jej koleżanek – Wandy Zieleńczyk, Zofii Jaroszewskiej czy Heleny Jaworskiej, nosiły „mundur naszej epoki” – były głosem i troską walczących, zdobywając się na własny ton współczucia i solidarności z tymi, którzy szli do tej
walki.

Spomiędzy cegieł, ciał i szkła,
jak flaga pnąca się na maszt,
wzbijesz się, groźna i wspaniała,
Warszawo, i skrzydlata trwasz.
Za tobą wiersz mój niech się wdziera,
tę śmierć i ciebie niech spina jak most –
dla ciebie, klaso, która nacierasz,
znad pola tego rozwijasz mój głos
– wyznawała Castellatti w wierszu Pole Mokotowskie, który dał tytuł powojennemu tomikowi utworów, związanych z okresem walki. Dyskretna w formułowaniu własnej postawy,
mocna w wyrazie artystycznym, pełna humanizmu ta poezja nie zdołała wypowiedzieć pełnym głosem tych wzruszeń, które w latach okupacji były jej najcenniejszym walorem. Ale na
swój sposób towarzyszyła w walce, wypełniając tym samym swój obowiązek.
Nikt z nas, młodych – obojętnie z jakiego by nie był obozu politycznego czy grup społecznych – nie chciał powrotu do czasów starych, jakby los zdecydował, że l września 1939 roku
zamknął jedną epokę, by dać miejsce nowej. Przyszły ustrój musiał dawać gwarancję, że się
nie załamie w okresie trudności, że wraz z ludźmi będzie się hartował. Przestaliśmy być obojętnymi; tam gdzie wchodzi w grę życie i śmierć, nie ma mowy o kompromisach. Właściwie
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trudno powiedzieć nawet, abyśmy mogli wybierać – za nas decydowała historia. Można się
było jej poddać lub udawać, że jesteśmy silniejsi od niej, ale i to nie zmieniało w niczym rzeczywistości, którą poznaliśmy do dna. A dnem były obozy koncentracyjne, gdzie człowiek
przestawał być sobą, a stawał się numerem, i ceną jego własnego życia było niejednokrotnie
życie towarzysza więziennego. A dnem były więzienia i miejsca kaźni, z których śmierć
przynosiła wyzwolenie. I dnem także było upodlenie całego społeczeństwa, do czego świadomie dążył wróg. Pijaństwo i „kombinacja” stawały się walorami społecznymi, jeden okradał drugiego w imię miłości ojczyzny, system „gospodarki wyłączonej” miał swoje konsekwencje w kształtowaniu się moralności. Świat powoli przetwarzał się w zespół f i k c j i,
przez nas samych wspieranych i przez nas samych uznawanych, było to rzeczywiste na niby,
długie wyczekiwanie, długie, trwające niemal pięć lat, w czasie których mimo szlachetnych
przesłanek można było zatracić siebie. Walka? To było wiele, ale i ona niosła z sobą niebezpieczeństwa jednostronności, ujmowania życia w nihilistycznych kategoriach, skoro jawnym
stanem było pogranicze śmierci, czas nieustannego zagrożenia, kładący się zbyt dużym ciężarem na wątłe barki dwudziestolatków.
Jeżeli w poezji Baczyńskiego odnajdziemy gorycz doświadczeń, jeśli będzie pisał o zmarnowanej młodości, rozczarowaniu i przerażeniu światem, a z drugiej strony jeśli ukaże romantyczny, ofiarny patriotyzm i walkę o zachowanie pionu moralnego, to wyrażał swoje pokolenie – jego troski i jakże kruche nadzieje. Bardziej brał on życie na serio aniżeli poezję,
chociaż poezja była dla niego wszystkim. Życie, które było walką i z którym trzeba się było
zmagać na co dzień. Życie, którego kształt okazał się tak zawodny. Trzeba się było bronić
przed nim poezją, której miarą ostateczną stawał się n o w y człowiek, ukształtowany w warunkach wojny, twardy, a jednocześnie czuły, bezkompromisowy, a jednocześnie dyskretny w
wyrażaniu swych uczuć. Tak, najgłębszą miarą tej poezji była miłość, człowiek nią wypełniony.

A na skronie, gdy sen nas stłumi,
gdy będziemy znów ludzie prości,
blask nam spadnie i ten zrozumie,
żeśmy w wierze doszli miłości.
(Zwycięzcy, 1943 r.)
Baczyński jako poeta przebył drogę znamienną dla swoich roczników, od poezji będącej
tylko sztuką do poezji zaangażowanej. Był żołnierzem i zarazem poetą. W tamtych czasach
nie sposób było jednego od drugiego rozłączyć, gdyż groziło to cynizmem i zanikiem moralnej wrażliwości. Chciał być dobrym żołnierzem, wiele włożył w to wysiłku i wytrwałości –
wątły, chorowity, z chroniczną astmą i nienadzwyczajnym sercem. Nie można było żyć połowicznie, trzeba było wyczerpać doświadczenia swej generacji, zgłębić je do dna. Choćby za
to płacić się miało później życiem. Kompromisy nie są przywilejem młodości.
Niewiele już miał Baczyński czasu dla siebie. Na miesiąc przed powstaniem przeszedł
wraz z podchorążym Morsem z batalionu „Zośka” do również harcerskiego batalionu „Parasol”, gdzie miał być zastępcą dowódcy plutonu, którym kierował jego przyjaciel. Na parę dni,
w lipcu 1944 roku, zaprosił go Jerzy Zagórski do Wieliszewa wraz z żoną. Tam wśród sosnowych lasów, w widłach Wisły i Bugo-Narwi, odpoczywali przez parę dni, krótkie to były
wakacje. Trzeba było na powrót wracać do miasta, do małego nowoczesnego mieszkania na
ul. Hołówki, gdzie w pokoju obok czarnego zeszytu z wierszami leżała broń. Odchodzili ku
stacji na cienie drzew – dwoje przygarbionych dzieci. I takimi ich zapamiętał Zagórski. Odchodzili wolno, jakby wiedzieli, że przed nimi śmierć.
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Nie tobie lekkim słowem kochać,
lecz stać nad czasem tym jak
krzyż
i znaku czekać znów w obłokach.
Bo jestem tutaj płodnym pyłem,
by miłość rosła, kiedy runą,
i trwoga wielka, gdy zabijać
będą wpatrzeni w zbrojne jutro.
TADEUSZ GAJCY

Rozdział XV

DO POTOMNEGO
Wojna miała się już ku końcowi, wystarczyło spojrzeć na mapę brunatnej Europy, żeby
dostrzec wyraźne zmiany i stwierdzić, jak gwałtownie przesunęły się w ostatnim czasie linie
frontów. Zasięg potęgi hitlerowskiej kurczył się w błyskawicznym tempie niemal z dnia na
dzień. Coraz częściej nad miastami III Rzeszy pojawiał się groźny cień alianckich samolotów,
ogłaszano alarmy lotnicze, a później dymiły ruiny i zgliszcza. Armie ze Wschodu i armie z
Zachodu parły w kierunku Niemiec, na południu przełamano w krwawych bojach obronę
Kesselringa, polska krew pod Monte Cassino otworzyła drogę na Rzym. Szczęk broni stawał
się coraz donioślejszy, marzeniom imię dano żelaza.
Zdawać by się mogło, że w Generalnej Guberni zapanowała cisza jak przed burzą. Pod
datą 25 czerwca 1944 r. notowałem w swoim dzienniczku:
„Każdy dzień chciałbym poszerzyć o własną myśl. O przemyślenie jakiegokolwiek choćby
najmniejszego problemu, przełamującego się w nas. Aby nie tracić czasu, a przez to samo i
siebie. Nieraz myślę z uczuciem lęku o niewspółmierności biegu czasu i mojej pracy. Są to
wielkości – o ile moją pracę można nazwać »wielkością« – stojące do siebie w stosunku odwrotnie proporcjonalnym.
Niebo spokojne i obłoki jak skrzydła. Wiaterek pobrązowiały słońcem kołysze liście drzew
i krzaki. Jest niedziela.
Jeszcze we mnie drży rano. I strach podkurcza nogi...”
Ostatnie zdanie domaga się obszerniejszego wyjaśnienia. Pracowałem nad partią przekazanych mi przez Gajcego materiałów do kolejnego numeru „Sztuki i Narodu”, który po dłuższej
przerwie miał się ukazać znowu na powielaczu i znowu jak poprzedni – bez pseudonimów.
Część tych materiałów poszła już do zmatrycowania, pozostała obróbka redakcyjna reszty.
Przejrzałem je, recenzję Sołtana z Gromu powszedniego skróciłem, przepisałem starannie na
maszynie fragmenty pamiętnika Łomienia, które wstrząsały przy lekturze, kiedy pisał m. in.,
że „śmierć własną trzeba właśnie znaleźć”, zostawiłem te karty sobie na pamiątkę, nosiły ślady skreśleń i poprawek, nie wiem czyją ręką robionych – poległego pisarza czy też jego siostry, Magdaleny, która je przekazała do druku. Przed południem wziąłem te już ostatecznie
przygotowane do publikacji materiały i pojechałem z nimi do miasta, niespokojnie strzelając
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oczyma na wszystkie strony, czy nie pojawią się gdzieś żandarmi. W zasadzie było spokojnie,
ale często zdarzały się niespodziewane „naloty”. Droga przez most i wiadukt Poniatowskiego
zdawała się nie mieć końca, ulice były jednak puste, ciszę niedzielną przerywał jedynie odgłos skrzypiących tramwajów. Na ul. Nowy Świat 6 odszukałem na liście lokatorów nazwisko
Mencel. W chwilę później ujrzałem Wojtka, który wyglądał przez okno na parterze, przypominał bardziej sportowca niż poetę. Twarz miał bladą, szczupłą, natomiast ciemne, prawie
smoliste włosy tworzyły jakby lśniący kask. Tylko oczy wyraziste, niespokojne wskazywały,
że ten sportowiec jest w istocie poetą. Koledzy z polonistyki nazywali go żartobliwie Mefistem. Taktowny, oczytany i niesłychanie wrażliwy zyskiwał sobie łatwo sympatię ludzi. Typowy esteta, niebywale uczulony na każdy przejaw piękna, przeżywał tragedię codziennych
wzruszeń, w których się spalał. Potrafił całymi godzinami recytować Gałczyńskiego, był bowiem zakochany w poezji jak w pierwszej miłości. Znaliśmy jego poemat dramatyczny Przed
świtem, o św. Franciszku; utwór świadczył więcej o uczuciach i kulturze literackiej młodego
poety aniżeli o osiągnięciach. Mencel zdawał sobie sprawę z tego, absorbowała go zresztą
bardziej od własnej twórczości nauka, której w przeciwieństwie do wielu rówieśników poświęcał sporo czasu.
Przekazałem mu te materiały SIN-owskie, wśród których była i jego recenzja z Pogardy
Bratnego, wiedział doskonale, gdzie ma je z kolei podrzucić. Porozmawialiśmy jeszcze
chwilę o wspólnych doświadczeniach z kursów dla Prasowych Sprawozdawców Wojskowych. Prawie całą grupę zwerbował do tych zadań Goliard (Stanisław Ryszard Dobrowolski),
umiejący odpowiednim patosem i bezpośredniością zjednać sobie młodych. Zjawił się na
rozmowy z milczącym, słuchającym wszystkiego w skupieniu Kańskim (Jerzym Wyszomirskim), zdaje się swoim zastępcą w AK, i powiedział wzruszonym głosem, że wrócił przy nas
do swej literackiej młodości. Zmierzwiona czupryna, wyraz twarzy poczciwego brytana oraz
krawat niedbale zawiązany i dziwnie pokręcony dodawał Goliardowi osobistego uroku. Oparł
się jemu tylko Stroiński, wierny swej broni motorowej. Zawsze pytałem go, czy na wszelki
wypadek przygotował hulajnogę, ale Zdzisław uśmiechał się tajemniczo. Mencel również
przejął się tym wezwaniem Goliarda, z zapałem studiował cieniutkie broszurki, które ogłaszały z całą powagą, że propaganda jest równie potężną bronią co artyleria. Wiele przesady w
tym nie było. Inteligentny, energiczny, obowiązkowy – Mencel jak rzadko kto nadawał się do
tych funkcji sprawozdawcy wojskowego, które z całym poświęceniem i odwagą wykonywał
w czasie Powstania. Nie dotrwał do końca, chociaż w jednym z wierszy pisał: „Linia życia
łagodnie na twej dłoni wygięta ku światłu”45. Dostał kulę w brzuch, kiedy przebiegał potrza45

Fragment wiersza Wojciecha B. Mencla pt. Księga miraży, opublikowanego w nr 19 (25) tygodnika „Dziś
i Jutro”. Ze względu na to, że wiersz ten jest jedynym, jaki się zachował, przytaczam go w całości:
KSIĘGA MIRAŻY
Stachowi na pamiątkę tamtego wieczoru (3 I 43)
Wieczory od łez sine i latarnie smutne
bardziej niż tamte noce, gdy garściami z nieba
wiatr sypał w okno gwiazdy;
pokój srebrniał w mroku,
a oczy pełne świateł, gorące jak morza
błądziły nieruchomo po kutych broszkach zodiaku.
Patos mistycznych rozżaleń...
mój smutny przyjacielu! – święty Franciszek umarł...
kochasz zastygłe kwiaty?
umarłe kwiaty czy kochasz? –
patrz! – złote kaplice ptaków
w kompozycjach cieni na witrażach
światłocieniem przysuwają się z wolna.
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skaną i pełną gruzów ulicą Marszałkowską. Postrzelony przez „gołębiarza” konał trzy dni w
szpitaliku powstańczym. Była to druga połowa września 1944 roku.
Ale nim doszło do tych wydarzeń i ogień przesłonił nam świat, cieszyliśmy się życiem,
młodość też miała swoje prawa, trudna, potrzaskana młodość. Umawialiśmy się z Wojtkiem
na mecz piłkarski46, miał zwerbować chętnych. Odprowadził mnie na przystanek pod BGK,
na pożegnanie kiwał przyjaźnie ręką. Nie ujechaliśmy daleko, przy Muzeum Narodowym
motorniczy zahamował raptownie, jakby mu ktoś zabiegł drogę, nieliczni pasażerowie mało
nie pospadali z ławek. Dały się słyszeć charakterystyczne wrzaski, tramwaj otoczyli żandarmi, wyganiając wszystkich z wozu. Oblał mnie zimny pot, Mencel wręczył mi ostatni numer
,,Biuletynu Informacyjnego”, który przyjąłem skwapliwie i wcisnąłem między stronice „Nowego Kuriera Warszawskiego”. Musiałem jak i inni podnieść ręce do góry, gazeta sterczała
mi z kieszeni przy boku ugniatanym sprawnie przez dwóch żandarmów, którzy mi przejechali
palcami po biodrach, udach i łydkach w poszukiwaniu broni i nielegalnych druków. Jeden z
nich rzuciwszy okiem na zaświadczenie z miejsca pracy zwrócił mi je bez słowa. Sprawdzono
jeszcze, czy ktoś nie zostawił czegoś w tramwaju (a wtedy biada wszystkim!) i mogliśmy
jechać dalej. Dwóch chłopców, moich rówieśników, w tym jednego w wysokich butach z
cholewami, odprowadzili żandarmi w triumfie do stojącej przy trotuarze „budy”. Motorniczy
puścił wóz na pełny bieg, jakby sam pragnął znaleźć się jak najszybciej za Wisłą. WpatrywaMelodia, której nie słuchasz,
zaraz umilknie w organach –
nie odwracaj myśli od serca,
kościoły najpiękniejsze są rano.
Linia życia łagodnie
na twej dłoni wygięta ku światłu
– odloty ptaków nie obce –
zapadłeś w świętą geometrię nocy
ukochaniem sosnowych pniaków.
Poręczami słów się chwytałeś – ukosem przebiegł zakręt
kroki dudniły jak pieniądz –
myślałeś –
magiczne formuły zaklęć uchylą piękno?
A pola były jak miłość
i miedze krokiem szerokie
– kolumbiadami snów, wpław, przeciw prądom –
na zboczach kwietnych gór,
na krawędziach mistycznych ołtarzy
– odpoznasz ciepło rąk drogich
znalezione w Księdze Miraży.
Dziewczynom słodycz odrzucić, banalnym jak zwrotki,
uśmiechy oczom odcięte niech płyną w ekstazach w błękit!
my
na powiekach rzęsami
jak do modlitwy przymkniętych
wstrzymamy przeciekającą młodość.
46
„»Błysk« z kolonii Staszica różnił się dość zasadniczo od pozostałych klubów. W tamtych grali w większości piłkarze znani i zrzeszeni przed wojną. W »Błysku«, poza 2, 3 wyjątkami zespół stanowili młodzi, 16–19letni uczniowie, nie grający uprzednio w klubach... Poza zapoczątkowaniem nielegalnych meczów »Błysk« nie
odegrał pierwszoplanowej roli w ówczesnym piłkarstwie warszawskim... cieszył się (jednak) wśród młodzieży
dużą popularnością... W jego szeregach wykazywał nieprzeciętne zdolności piłkarskie młody poeta ze zgrupowania (?) »Sztuka i Naród« Wojciech Mencel” (Mieczysław Szymkowiak, Warszawski sport w podziemiu (3),
„Stolica”, nr 628 z dnia 13 XII 1959 r.).
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łem się w srebrne gruzły nurtu, wzmocnione blaskiem słońca, dziwiąc się przeżytej chwili.
Nie mogłem długo ochłonąć i stąd te z pozoru lapidarne zdania, skreślone pospiesznie w
dzienniczku, że „jeszcze we mnie drży rano, i strach podkurcza mi nogi”, wyrażające o wiele
więcej treści i przeżyć, aniżeli mogło jej unieść ich dosłowne znaczenie. „Potrzeba cudu, aby
wyjść cało z tej lawiny przypadków, z których każdy jest śmiercionośny. Nie wierzę, aby
przeżyć, jak to się powszechnie mówi. »Nie wierzę« nie jest właściwym słowem. Ani wierzę,
ani nie wierzę. Po tylu latach nieustającej śmierci już nie myśli się o niej – pisał Adolf Rudnicki. – Bakcyl śmierci wyszedł z fazy młodości, nie podgryza już tylko myśli. Wszedł w
okres rozkwitu, zmienił samo życie, zmienił nas”.
Te przeczucia wypowiadała poezja, w niej można było dostrzec owo pulsowanie życia i
śmierci na przemian, jakby w każdym skurczu serca mieściła się podstawowa sprzeczność.
Każdy dzień wydawał się jakby darowany z łaski losu, przypadkowość osobistych powikłań
zaskakiwała często niezwykłością. Nigdy bardziej życie nie opierało się na skrajnościach, jak
wówczas gdy było wszystkim i niczym. Mogło zostać zdmuchnięte nagle jak płomień świecy,
każdy z przypadków na pewno był śmiercionośny.

Tylko przed świtem widać było, jak deszcz giął wierzby i łozy nad wodą spłoszoną skrzydłem wracającej sowy.
Ale to już dawno, gdy ziemia wyrzuciła z siebie krzyk i płomień, który zburzył domy i
chorągwie.
Pamiętasz, poległy przyjacielu? – krzyk i płomień gasł w dłoniach rozwartych – nocą
wznosiły się strzały ostatnie, jak srebrne banki powietrza z ust tonących.
Niebo płynęło wtedy głębokie i spokojne, a gotyckie źdźbła trawy pochylały się blisko, coraz bliżej, już w oczach.
I umrzeć było tak łatwo – tylko dniem w dym i słońce się pochylić, tylko nocą gwiazdy coraz chłodniejsze dłonią z czoła odgarnąć.
Domy pękły i posypały się w gruzy popielate i pomarańczowe – sprzątnięto je – na tym
miejscu w skleconych naprędce sklepikach prążkowany grzebień szczerzy zęby w krzywym
uśmiechu i świeci łysy pagórek cebuli. Pod murem rząd koszów z chlebem i bułkami.
Idą ludzie ulicą, na której kamień i asfalt już tylko.
Więc umierać jest trudno. – Tam gdzie rozebrano barykady, wyrósł las pomidorów i poranny krok robotników grzechocze po wymytych mgłą płytach, i ostry głos trąbki samochodowej strzela z pędzącej na obławę kolumny.
Z amarantowych płatów druku, niespokojnych jak chorągiew, znów krzyk i cisza ścieka na
ulicę, na której kamień i asfalt już tylko. – Więc umierać jest trudno. Bo pod wysokim sklepieniem salwy życie jest proste jak śmierć.
Przyjacielu, padając pod łuk salwy – uważaj, nie uderz głową o kosz z chlebem.
Ten liryk prozą, noszący tytuł Życie, który wyszedł – oczywiście – spod pióra Zdzisława
Stroińskiego i miał się ukazać w tym przygotowywanym przez nas do publikacji numerze
SIN-u, kreślił sytuację każdego z młodych. „Życie jest proste jak śmierć” – to była prawda
naszego pokolenia, której dorabialiśmy się w takich ofiarach przez przeszło pięć trudnych lat.
Nie sposób było odpowiedzieć na nie pogardą, jak sugerował jeden z debiutantów, wydający pod tym tytułem zbiór wierszy. Ten tomik w szarosinej okładce, mający 60 stron objętości, wydany nie na powielaczu, jak wszystkie dotychczasowe debiuty młodych, ale normalnym dru-kiem, ukazał się późną wiosną 1944 roku, mniej więcej równocześnie z Gromem
powszednim Karola Topornickiego. „Pogarda strzeliła mi do głowy, gdym w skroń mu strzelił jak w twarz” – pisał Bratny w wierszu Radosny i te słowa mogłyby stanowić motyw przewodni tomu, gdyby nie były najzupełniej fałszywe. Typ pisarstwa Bratnego zbliżał się do
lirycznego reportażu, jego wiersze były rwane, stanowiąc rodzaj stenogramu, ich walor au-
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tentyzmu nie wynagradzał jednak ograniczenia wyobraźni i środków poetyckich. Z lektury
wynosiło się wrażenie jakiejś monotonii. Pejzaż Bratnego był wąski – obóz partyzancki, walka, ów „czas pęczniejących ładownic” z nieodzowną krzepą, jak właśnie w wierszu Radosny,
bez pogłębienia intelektualnego, kronika wydarzeń i doświadczeń wojennych widziana oczyma bojowców, to wszystko ujęte w poetykę Awangardy, niesłychanie ciekawe jako dokument
psychologiczny okresu dojrzewania w trudnych warunkach. Ta niecierpliwa twórczość miała
reprezentować, według słów samego autora, przezwyciężenie Awangardy, w co mocno powątpiewał Karol Irzykowski, wytykając debiutantowi szereg grzechów pierworodnych.
„Technika słaba, dlatego życie liryczne, efekt liryczny, wystrzela na krótko, zwykle na końcu,
nie może się rozwinąć, rozróść, mieć swój czas. Rozrasta się natomiast nadmiernie żywioł
opisowy, i on zdaje się najwięcej pochłania i interesuje autora tak, że wszystkie inne motywy
wydają się raczej pretekstem do przyczepiania opisów (przyrody – zieleń i kosmiki – niebo,
gwiazdy itp.). Autor pomimo pewnej megalomanii za mało się sobą interesuje” – stwierdzał
nestor krytyków w prywatnej ocenie, która po wojnie opublikowana została na łamach
„Twórczości” (rok 1949, zesz. 9.). „Najgorszy balast – krajobrazowanie i kosmiczenie kultywuje autor z zapałem, jest nim opętany” – dodawał Irzykowski, polemizując z Bratnym co do
owego przezwyciężenia postawy wyjściowej.
Dopiero zetknięcie się z Gajcym, poznanie jego świetnej poezji wpłynęło niesłychanie korzystnie na późniejszego autora Kolumbów. Wchłonąwszy w siebie tę poezję, Bratny skorzystał z niej na swój sposób, jego słowo surowe, chropowate nabrało połysku. Bratny zawdzięczał Gajcemu poszerzenie horyzontów poetyckich, zawdzięczał także i recenzję z tomiku.
Ogłoszona w nr 3 „Dźwigarów” ocena pod kryptonimem Constat jest szczególnie charakterystyczna ze względu na sformułowanie pewnych uwag, dotyczących twórczości całego pokolenia wojennego. „Odstręczająca początkowo swą lapidarnością w prawdach zasadniczych i
niepowściągliwa metaforycznie spowiedź liryczna Bratnego ma w sobie przecież coś z żaru”
– oceniał niesłychanie życzliwie te utwory rówieśnik debiutanta, zarzucając mu podobnie jak
i Irzykowski – naiwności stylistyczne, nieporadności metryki czy spekulatywny charakter
środków zdobniczych o charakterze często publicystycznym. Gajcy stwierdzał ponadto, że
całemu wstępującemu w służbę pióra pokoleniu grozi pewien monizm artystyczny, jednostronność widzenia świata, wyrażająca się w zbyt subiektywnie odtwarzanych w poezji przeżyciach. ,,I dlatego, choć to jest uświadomienie moje własne, dla innych zewnętrzne, należy
przegryźć już teraz problem obiektywizacji naszej rzeczywistości” – dopominał się autor
Widm. O Pogardzie wyraził się na koniec, że mamy do czynienia z „listem naszej epoki,
gorzkim dla potomnych listem, pisanym ciągle w wizji błyskającej broni i człowieczego nierozumienia”.
Z Irzykowskim spotkaliśmy się w pierwszych dniach lipca. Robiło się już upalnie, dnie
stawały się coraz piękniejsze, wypełnione bez reszty słońcem. Więcej już myślało się o wypoczynku na plaży czy kąpieli w rzece niż o literaturze. Ale na spotkanie z Karolem Irzykowskim zgłosiliśmy się niemal wszyscy, wliczając w to i „dźwigarowców”; brakowało tylko
Ziembickiego, który od dobrych paru tygodni gdzieś przepadł. Znakomity krytyk zjawił się w
naszym lokalu na ul. Nowogrodzkiej z esejem O tchórzostwie. Ubrany staroświecko w wyświeconą porządnie lustrynową marynarkę, spodnie sztuczkowe, wykrzywione buty i słomkowy kapelusz, taki jakie widywało się w amerykańskich komediach filmowych z Busterem
Keatonem, był zmęczony i blady. Esej czytał za niego Witold Zalewski, Irzykowski przymknął oczy, jak gdyby chciał pojąć, co napisał. Po lekturze miała się odbyć, jak to było w
zwyczaju, dyskusja. Okna były szeroko uchylone, siedzieliśmy wokoło stołu i nagle wszystkim wydało się, że od dłuższego czasu patrzy na nas Niemiec z przeciwka.
Lokal szybko opustoszał. Ostatnie słowa eseju brzmiały, o ile je oczywiście dobrze zapamiętałem, że nikt nie może powiedzieć z góry, jak zachowałby się w momencie ostatecznej
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próby. Autor tego eseju jednak dodawał, że nie byłoby żadnego usprawiedliwienia, gdyby się
załamał i już teraz z góry sam się za to potępia.
W czasie Powstania, przebywając w dzielnicy ogarniętej szałem zbrodni i morderstw,
Irzykowski zachował się wobec wypadków z kamiennym spokojem. Nie dał się usunąć z
zajmowanego pokoju przez pijanych Ukraińców z SS, co było nie lada odwagą, i pełen starczej wściekłości wyrzucił ich nawet z mieszkania. Nie dał się także wygnać z domu. Kiedy
widział, że nie może dłużej tam pozostać, chciał jeszcze zabrać swoje rękopisy, co mu się nie
udało. Pijane bydlęta z SS zobaczywszy, z jaką pieczołowitością zabiera swoje papiery, spalili
je, uważając to za doskonały kawał, i w ten sposób przepadła praca jego ostatnich lat. Już bez
złudzeń co do losu swego rękopisu usiłował Irzykowski przekraść się z miasta na tereny nie
objęte Powstaniem. Na ulicy otrzymał postrzał w nogę, upłynęło sporo godzin, nim ten siedemdziesięcioletni starzec został otoczony opieką lekarską. Umarł w szpitalu żyrardowskim
po dwóch miesiącach męczarni, nadwątlony organizm nie wytrzymał trudów choroby, wdał
się tyfus. Odszedł człowiek zawsze życzliwy młodym i zawsze ciekawy ich twórczości. Na
ogromnym biurku w pokoju, który odnajmował przy ul. Raszyńskiej, można było znaleźć
numer ,,Dźwigarów” obok ostatnich wierszy Karola Topornickiego.
W tym czasie Tadeusz Gajcy miał już poza sobą swój najwybitniejszy utwór, drobny poemacik Do potomnego, noszący w pierwotnej wersji tytuł O sobie do potomnego. Gdyby
wszystkie wiersze poety zaginęły, gdyby pochłonął je ogień, a pozostał tylko ten „list naszej
epoki do potomnych”, wystarczyłoby, ażeby nazwisko poety odcisnęło się trwałym, nieprzemijającym śladem w literaturze.

Piszę – jak grabarz dół wybiera
na ciała bezruch, dłoni rozpacz
i słowo małe staje nieraz
jak krzyż lub wieniec. Jeśli zostać
dane mu będzie – ręka twoja
otworzy je i sercem spełni,
a czas, co młodość ku jesieni
przechyla twardo – twarz wywoła
kamienną już i nocną wiecznie.
Do potomnego ma wszelkie cechy testamentu poetyckiego, jest najwspanialszym utworem
tego typu, jaki powstał w ogóle w poezji polskiej. Zwarty, wyklarowany obraz, myśl jasna
wyłożona w pięknych zdaniach, głęboki humanizm tych strof i jakiś przejmujący do głębi ich
autentyzm świadczą o intuicji poety, który porwał się na ocenę czasu i nas w nim zamkniętych z siłą uczucia godną wielkiego i w pełni dojrzałego twórcy. Nie kształt artystyczny tego
utworu czyni go nam szczególnie bliskim i ważnym, lecz jego zawartość humanistyczna, jego
nurt wewnętrzny. Gajcy miał odwagę zmierzyć się z rzeczywistością, podejmując w poemacie
Do potomnego niemal norwidowską polemikę ze swoją epoką. Ton żarliwego wołania o lepszy, z większym sensem zbudowany świat występuje wyraźnie w ostatnich wierszach Gajcego, który odrzuca całą dotychczasową scenerię, w jakiej tkwiła jego poezja. Słowo jego stanie
się oschłe, jakby odarte z nadmiaru zdobnictwa, przejmujące w swej rozpaczy, ale jakżeż męskie i dojrzałe. Od Widm, będących wyrazem poszukiwań, krok to ogromny. Nic z poetyckiego reportażowania okupacyjnych okropności, nic z ucieczki w fantastykę czy dla odmiany w
deklaratywność. Humanizm poezji Gajcego, wyrażony w ostatnich utworach z tyradą Do potomnego na czele, wypływał z jego postawy moralnej, z głębokiego przekonania, że choć
jesteśmy „rzeźbą wpół-złamaną”, to miażdżącą prawdą tych lat i naszego życia będzie nasze
słowo.
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Kochałem tak jak ty zapewne,
ale mi serca dano skąpo
na miłość moją niepotrzebną,
bowiem stawały nad epoką,
której imiona dajesz teraz,
olbrzymia śmierć i przerażenie.
I zaraz poeta dodaje – „nie żebym uląkł się lub płakał, nie żebym czekał już skazany na
trwałość kruchą”, broniąc się tym samym przeciwko zwątpieniu, on, zaangażowany w epokę,
której imiona dopiero nadadzą. Przeświadczenie o istotnej wspólnocie z tymi, którzy po nim
przyjdą, podyktowało Gajcemu w imieniu wojennej generacji tę strofę:

Jedna jest ziemia, która niesie
ciebie i mnie, i jedna młodość;
w niej nauczony lęku – pięści
wznosiłem krnąbrne ponad głową
i w szczęk żelaza zasłuchany
mijałem dzień po dniu jak krzyże,
jak ty – podniesiesz na mnie kamień
lub rzucisz z wzgardą ziemi grudę.
Nie w ucieczce od rzeczywistości, nie w jałowej pogardzie, uczuciu nie dającym nic poza
czadem nihilizmu, ani nawet też nie w nienawiści, lecz w bolesnym zrozumieniu swojego
czasu odkrywał Gajcy sens tej epoki. Silniejsze od żalu nad własnym, poniekąd zmarnowanym życiem było u poety przekonanie, że ten potomny będzie szczęśliwszy od niego już
choćby przez to, że przyjdzie mu żyć w lepszym i słonecznym świecie. Gajcy nie potępiał
rzeczywistości, nie bawił się w ,,proroka”, nie przeklinał swoich czasów – zamiast przedstawiać ich apokaliptyczność, jak czynił to w swych pierwszych wierszach, teraz dawał w swych
utworach wyraz konieczności zrozumienia tej epoki. Pojęcie jej istoty przy jednoczesnym
żywiołowym sprzeciwie, jaki w poecie budziły „czasy pogardy”, stanowiło o sensie tego humanizmu.

Cokolwiek pieszczą dłonie nasze
niewierne jest: czy liść czy woda
przecieka poprzez palce; twarz się
odsuwa bliska w cienie gęste
i tak odsuwa się nam młodość
i radość prosta, ze jesteśmy.
A wtedy tęsknić nam wypadnie
i patrzeć w was jak w księżyc wsteczny,
gdzie płomień huczał, broni granie
głuszyło szmer i brzóz i leszczyn,
a wtedy chmur ponury krąg
będzie nam dziwny, bo nie znany,
gdy zamiast cienia lotnych maszyn
objawi się pogodny gołąb
i księżyc w trawach niby dłoń,
co niegdyś hełmem wieńczył czoło.
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W tym utworze, wyrażającym chyba najgłębiej tragizm okupacji, w którym obraz rzeczywistości nie ukazywał się w wybuchu wizji czy groteskowych skojarzeń, lecz w nurcie intelektualnym, Gajcy przemawiał jakby głosem ściszonym. Jak na autora Widm, w których okazywanie nadmiernych wzruszeń doskonale kojarzyło się z lirycznym żywiołem niemal fantastycznych wizji, Gajcy okazał w Do potomnego dużą powściągliwość, prawie ascezę formalną. Bogactwem tego utworu jest myśl przewodnia, której poeta podporządkował w wyraźny
sposób cały zasób swego poetyckiego warsztatu. To był przecież ten sam świat, jaki poznaliśmy w jego pierwszych wierszach, złożony z tych samych elementów i tych samych problemów, ale jakżeż inny, bardziej złożony, chociaż w istocie swej niezwykle prosty. Jak śmierć,
która złowrogim cieniem zawisła nad poetą. Świadczą o tym ostatnie słowa poemaciku, pełne
skromności i bolesnej zadumy nad światem.

Niewiele wiem jak ty zapewne:
idziemy razem patrząc czujnie:
ty – na gwiaździstym, prostym niebie
szukasz płomienia i mnie w łunie,
ja – odwrócony – serce pełne
miłości smutnej niosę jak
żołnierz mogiłę pod swym hełmem
niesie przez czas.
W wierszach pisanych już po ukazaniu się Gromu powszedniego, który Gajcy zamierzał
dołączyć do wydania drugiego, wybija się na plan pierwszy znowu motyw przeczucia śmierci,
i to z taką siłą, że urasta niemal do obsesji. Gdy sięgniemy do Portretu, który był opublikowany w nr 16 „Sztuki i Narodu”, wierszu o wybitnie jednoznacznym zakończeniu, przynoszącym wyznanie poety, że ,,zobaczysz wśród gwiazd cienie nasze żegnane przez brzask, odchodzące od siebie i inne”, czy do Przystani o również podobnej poincie, czy też do pozornego
erotyku, jakim jest wiersz Ukochanej – wszędzie powraca jeden i ten sam motyw.

Nam już dzisiaj ani łza, ni żal,
tylko rękę milczącą uczyć
jeszcze tkliwiej osypywać piach,
jeszcze mocniej nad krzyżami nucić;
nam już tylko milcząco rosnąć
i pod iskrą śmiertelną stać,
gdy zawodzi, gdy tuli nas do snu
niebem grzmiącym i ziemią gorzką
wychylony w przerażenie świat.
(Ukochanej)
Gajcy jest w tym czasie dziwnie niespokojny, nie umiejący usiedzieć na miejscu, jakby
pragnął przed czymś uciec. Zapytany przeze mnie o powód niepokoju, odpowiedział z rozpaczą w głosie: – Nie wiem.
Skąd te przeczucia? Czyżby nieustanne poczucie współwiny za śmierć Bojarskiego wpływało na ten stan? Przecież potrafił być inny, były chwile, kiedy rozsadzała go radość i chęć
życia. Mieszkali wtedy ze Zdzisławom Stroińskim w Świdrze, gdzie odnajęli pokój w domu
drewnianym, o sparciałych ścianach, z balkonem, do którego sięgały gałęzie sosen. Ulica nosiła poetyczne miano Majowej. Świder w czasie okupacji był tym, czym Zakopane lub Sopot
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po wojnie, pół Warszawy można tam było spotkać. Pogoda zrobiła się prześliczna, nawet
upał, niebo lśniło jak diament bez skazy. Wieczorem graliśmy w ping-ponga, potem jakoś
sprokurowaliśmy dansing. Zjedliśmy w sześć osób cztery porcje lodów, bo na więcej nie było
pieniędzy, wreszcie znajomy Zdzisława postawił pół litra wódki. Piliśmy pod wodę sodową,
chwaląc sobie wynalazek pędzenia okowity. Zabawa była znakomita, przed dziesiątą należało
ją zakończyć. Zdzisław poszedł na romantyczny spacer z Natalią Bojarską, zaś Tadeusz odprowadził mnie nad rzekę. Recytował po drodze wiersze, które ostatnio napisał, wiersze
smutne i bolesne, głosem stłumionym, zwyczajnie, bez patosu. Przez moment wydawać by się
mogło, że wojny nie ma, jest milczący las i Świder przeświecający w szarych łąkach srebrną
strugą – spokój i poezja. Ten wieczór przyniósł gwałtowną chęć zwierzeń. Tadeusz mówił o
planach powojennych, w każdej chwili oczekiwać można było, że dojdzie do nas stłumiony
pomruk dział przełamujących front na Bugu. Był jeszcze spokój, ale nie łudziliśmy się, że
czas wielkiego prowizorium, w jakie wtrąciła nas wojna, ma się ku końcowi. „Byle się ona
tylko skończyła!” – szepnął przejęty Tadeusz, gdy na moście zaczerniał cień strażnika niemieckiego. Trzeba się było pożegnać. W dwa dni później, 11 lipca 1944 roku, znalazłem się
ponownie w Świdrze. Moja matka napiekła kotletów mielonych, przewidując, że będą z nich
trzy kolacje. Nastrój pierwszego wieczoru był nie najgorszy, rozmowy wzniosłe i – z kotletów
nie zostało ani śladu. Kawalerskie gospodarstwo, jakie prowadzili dwaj przyjaciele, nie miało
zabezpieczenia finansowego. Rano pojechaliśmy do Warszawy, a stamtąd na mecz z „Dźwigarami” do Pyr. Zdzisław został, poduczał się ekonomii, gdyż miał za tydzień egzamin. Nie
bardzo wierzyłem w tę jego naukę, zostawała w Świdrze Natalia, a ponadto Zdzisław pracował nad nowym cyklem liryków prozą Mgły albo Chmury, których czytał nam fragmenty.
Odprowadził nas na stację, szedł boso, w spodniach od PW, mocno wyblakłych, z których
wyrósł, w jakiejś zielonej, kraciastej koszuli. Zwracał na siebie uwagę tym strojem. Tadeusz
miał pomarańczową koszulę z zamkiem błyskawicznym, którą uznawał za ,,szczyt mody”.
Zdzisław był już w Świdrze na tyle znany, że nie przejmował się swym wyglądem, kiwał do
nas na pożegnanie ręką, w drugiej trzymał podręcznik Gide’a i Rista. W Warszawie zabawiliśmy tyle, żeby wytrzasnąć trochę gotówki, na Dworzec Południowy jechaliśmy w wielkim
strachu, czy zdążymy na kolejkę. Ale i tak okazało się, że byliśmy pierwsi, dopiero po chwili
zjawiła się reszta towarzystwa, Ziuta Radzymińska, Stolarek, Zalewski, Wojtek Mencel z
jakimś swym przyjacielem, trzymającym pod pachą dwie pary piłkarskich butów. W Pyrach
na stacji czekał Bratny z resorówką, zaprzężoną w niezłą szkapę. Skręciliśmy w cień drzew,
pył wzbijał się za kołami wozu. Po kwadransie ukazała się wieś Zgorzała. Obszerny pastewnik o wygniecionej trawie miał nam posłużyć za boisko, bramki przypominały szubienice.
Obok siniał tor kolejowy na Radom, dalej falowały łany żyta i ciemniejącej barwą pszenicy.
Mecz odbył się w upale, ganialiśmy za piłką jak szaleńcy, chociaż jeden Mencel traktował
grę z powagą. Szczupły, ubrany w kostium z barwami jakiegoś klubu, wyglądał na rasowego
piłkarza. Mimo to przegraliśmy 10 : 7, do przerwy 6 : 5. Drużyny SIN-u oraz „Dźwigarów” w
czasie tego, już dziś niewątpliwie historycznego, meczu wystąpiły w następujących składach
– SIN: w ataku Mencel, Gajcy, przyjaciel Mencla, w obronie ja, uzupełniony jakąś wiejską rezerwą, w bramce też chłopak ze wsi; z drugiej strony zagrali – Stolarek, Bratny, Zalewski, jakiś
chłopak zwany Marynarzem oraz Jędrek Mularczyk, fachowa siła, małoletni brat Romana, późniejszy publicysta i gwiazda jednego z klubów podwarszawskich. Po meczu Tadeusz wskoczył na
pasącego się na boisku konia i pognał ku horyzontowi jaśniejącemu mocnym słońcem. Nie znużony, pełen energii i radości życia, wydawał mi się zupełnie inny od tego zatroskanego chłopca,
który nie potrafił dać odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną jego niepokoju.
Były to chwile szczęśliwe, bez trosk, przy naszym oknie ciemniała gałąź sosny, prowadziliśmy długie, „nocne rodaków rozmowy”, głównie o poezji, dziwne to nawet było, że życie
może mieć tak odmienne kształty. Warszawa, prześladowana i walcząca, w której każdy z nas
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był niepewny swego losu, wydawała się miastem ze złego snu, uspokajała gałąź łagodnie bijąca o szybę.

Puszyste od wiatru
płyną drzewa przed nami pod powietrza nurt,
wieczór jak dno studni mały jest i lśniący
i głów naszych w gałęziach kołyszą się kolce
i pył roślinny wstaje u znużonych nóg.
(Gajcy, Przyjacielowi w drodze)
W tych dniach Stroiński uczył się do egzaminu (który złożył z pomyślnym skutkiem), ale
więcej myślał jednak o poezji. Zrobił małą przerwę w studiowaniu ekonomii i odwiedził na
Stawisku Jarosława Iwaszkiewicza, który w swych notatkach z 15 lipca 1944 r. podaje co
następuje47:

Zdziś Stroiński przyjeżdżał wczoraj po moje przekłady „Iluminacji” Rimbauda, drukowane
jeszcze kiedyś w „Zdroju”. Obiecałem mu dawniej, namawiałem do przeczytania, bo on pisuje także same prozy poetyckie, a Rimbauda nie znał, wywalał więc poniekąd otwarte drzwi.
Mówiliśmy o tym dawno, przed rokiem, ale on przez te parę miesięcy przesiedział się na Pawiaku za tego Kopernika. Potem odpoczywał na łonie rodziny i dopiero niedawno wrócił.
Przyjechał zaraz do mnie. Ja go najbardziej lubię z całej „Sztuki i Narodu”, chociaż uważam
go za mniej zdolnego od innych. Tadek Gajcy bije go na głowę. Zdziś ma też do mnie jakieś
specjalne zaufanie i przyjeżdża do Stawiska, kiedy może. Opowiadał mi, że przeżycia jego na
Pawiaku były czymś jedynym i niezapomnianym, ale i przerażającym. Że czuje się teraz jak
Dante po powrocie z tamtego świata. Przeżył na Pawiaku najstraszniejsze czasy masowych
rozstrzeliwań na ulicach i w getcie. Było raz tak, że sam został w celi, wszystkich innych zabrano na rozstrzelanie...
I nieco dalej:

Mówiliśmy ze Zdzisiem, że. cała ta sprawa zrobiona była bardzo po dziecinnemu, bardzo
jak przystało na poetów – i trochę rozmijała się z celowością. „No, co pan chce – powiedział
do mnie – wiersze pisać to dla nas za mało – chcielibyśmy cos zrobić”. Czy złożenie wieńca
przed pomnikiem Kopernika, przy którym traci się dwóch tak wartościowych ludzi – ocalenie
Zdzisława należy uważać za cud – wydaje mi się czynem wątpliwej wartości. Może to jednak
oceniać inaczej?
Przytaczam te słowa znakomitego pisarza jako przykład poglądów starszego pokolenia piszących, z mniejszą egzaltacją spoglądającego na rzeczywistość. Nasza generacja nie potrafiła, a także nie chciała pozostać obojętna wobec rozgrywającego się dramatu historycznego,
uważała swój udział w nim za nie podlegający dyskusji obowiązek. ,,Wielkie twórcze napięcie naszego życia w podziemiu przeniesiemy na wolną ziemię” – deklarowało pismo młodych
literatów „Dźwigary”, wyrażając w jakiejś mierze przekonanie całego wojennego pokolenia
inteligenckiego, którego udział w życiu stawał się coraz większy. Konspiracja wyznaczała
drogi rozwojowe – linia podziału dla tych roczników wydawała się niezwykle prosta; przebiegała wzdłuż granicy: wróg i sojusznik. Wrogiem był faszysta niemiecki, ewentualnie
Ukrainiec, noszący na czarnych wyłogach munduru złowrogie litery SS, sojusznikiem zaś
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Patrz: Jarosław Iwaszkiewicz, Fragmenty z notatek, „Kuźnica”, nr 29 z dn. 25 III 1946 r.
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każdy, kto strzelał do tego wroga z peemu, obojętnie, z jakich to czynił pobudek i jakich był
politycznych przekonań. Pokolenie nie przeszło przez doświadczenia walki klasowej czy
społecznej, walkę z wrogiem uznawało za sprawdzian uczciwości politycznej jednostki. Wyboru dróg ideowych, chociaż przebiegały one częstokroć pokrętnie, dokonywali za niego starsi. Walka bowiem była tym, co łączyło społeczeństwo bez względu na układ społeczny. „Są w
ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli, ale krwi nie odmówi nikt” –
wiersz Władysława Broniewskiego znaliśmy świetnie i braliśmy go dosłownie, nie w przenośni. Kiedy lała się krew, trudno było mówić o rachunkach krzywd. Prawdy psychologiczne
częstokroć przeważają nad prawdami społecznymi. Zapominają o tym ci, którzy zarzucali
młodym brak uświadomienia politycznego. Nie było powrotu do przeszłości, to prawda, ale
punktem wyjścia do nowego, powojennego życia miała być Polska wersalska, ta przechowywana w pamięci niczym świętość, bez tych skaz wprawdzie, które mąciły jej świetlany obraz,
ale też i bez istotniejszych zmian. Idealizacja w imię najszlachetniejszych dążeń zastąpiła
realną ocenę zjawisk.
Ta męczeńska Polska, która nie wydała swego Quislinga, gdyż próby polskich narodowców czy później Jana Emila Skiwskiego, publicysty-kolaboranta, spełzły na niczym, zacięta w
swym uporze i woli walki, czekała teraz na chwile wolności. Szczególnie Warszawa nie pogodziła się nigdy z klęską oraz okupacją i trwała w fikcji, za którą płaciła krwią, ale przynajmniej wiedziała, za co płaci; jej niezależność była faktem. Do żadnego z miast okupowanej
Europy nie pałali hitlerowcy taką nienawiścią jak do Warszawy. Śmierć była dla niej gromem
powszednim, nad śmiercią jednak przeważała walka.

Krąg powolny dzień czy noc krąży,
ostrzem świszcząc tnie już przy ustach,
a mnie przecież tak jak i innym
ziemia rosła tęga – nie pusta.
I mnie przecież jak dymu laska
wytryskała gołębia młodość;
teraz na dnie śmierci wyrastam
ja – syn dziki mego narodu.
Krąg jak nożem z wolna rozcina,
przetnie światło, zanim dzień minie,
a ja prześpię czas wielkiej rzeźby
z głową ciężką na karabinie.
Obskoczony przez zdarzeń zamęt,
kręgiem ostrym rozdarty na pół,
głowę rzucę pod wiatr jak granat,
piersi zgniecie czas czarną łapą;
bo to była życia nieśmiałość,
a odwaga – gdyż śmiercią niosło.
Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało
wielkie sprawy głupią miłością.
– pisał Krzysztof Baczyński jak gdyby w imieniu pokolenia.
Zanim komunikaty wojskowe uświadomiły nas dostatecznie o położeniu militarnym i nowych, decydujących zmianach w sytuacji, byliśmy do niej przygotowani. Czekaliśmy tylko
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chwili, kiedy się spełni nasz los. To wszystko, na co czekaliśmy od lat, zaczynało naraz przybierać realne kształty. Pękł front na Bugu, działania wojenne z Lubelszczyzny przenosiły się
w szybkim tempie pod Warszawę. Znużone latami wojny miasto odetchnęło. Pod koniec lipca
1944 roku przetoczyła się przez stolice podbita armia hitlerowska, strzaskana na Wschodzie.
Już nie maszerowały zwarte szyki, w których nie sposób było odróżnić tak jednakowych pod
stalowymi okapami hełmów twarzy zaciętych i groźnych; teraz żołnierze mieli na powrót
ludzkie rysy. Siedzieli na zwykłych chłopskich wozach, które zwali Panjewagen, oczy mieli
wpadnięte, policzki sine, pokryte niechlujnym zarostem. Zmęczeni do ostateczności świadczyli o wysiłku, jaki trzeba było podjąć, by się „planowo oderwać od nieprzyjaciela”. Więc
nocą i dniem dudniły na warszawskim bruku furmanki, zarekwirowane jako podwody po
wsiach Lubelszczyzny i Podlasia. Ulice – Grochowska, Targowa, Waszyngtona, Zygmuntowska, Leszno, Wolska, którą złośliwi warszawiacy przemianowali w tamtych dniach na „Zurück zum Reich”, Aleje Jerozolimskie, Grójecka nosząca z woli okupanta nazwę „Radomerstrasse”, zatłoczone były uciekającym wojskiem. Żołnierze niemieccy przejeżdżali przez miasto ze zmrużonymi oczyma, przyciskając broń do piersi. Nie patrzyli w stronę chodników,
gdzie stały przypatrujące się im z pogardą tłumy. Z pogardą i pewnym politowaniem. Armia
rozbita, uciekająca na chłopskich wozach, nie mogła wzbudzać szacunku, ani tym bardziej
lęku. W bocznych uliczkach żołnierze przystawali i za grosze sprzedawali broń, dopytując się
jednocześnie skwapliwie o wódkę. Mieli różnorodne mundury – formacje SS spod znaku tryzuba mieszały się z oliwkowymi uniformami węgierskich honwedów. Kozacy na boleśnie
odparzonych i spienionych koniach wciskali się w kolumny otępiałych ze znużenia Bawarów,
strach malował się jednakowo na wszystkich obliczach. Za wojskiem ciągnęły samochody
ciężarowe i furmanki volksdeutschów uciekających z terenów wschodnich. Rozpoczęła się
gorączkowa, bezładna ewakuacja urzędów niemieckich i próby demontażu urządzeń fabrycznych. W niedzielę, 23 lipca 1944 roku, nastąpiła panika – miasto opuściły władze z gubernatorem Fischerem na czele oraz gestapo. Wszystkie drogi wylotowe na zachód były zatłoczone. Wieczorami nad lasami wawerskimi niebo miało krwawy odcień. Zdawało się, że płonie
świat. Zachodziło ostrą czerwienią słońce jak na burzę, noc stawała się wyczekiwaniem
przemian. W ciemnościach stukały monotonnie żelazne obręcze po bruku, czasem podkowa
potykającego się o szyny tramwajowe konia skrzesała ogień. Dobrze było otworzyć okno na
oścież i wsłuchiwać się w odgłosy tej lipcowej, parnej nocy. Czasami wybuchał czyjś krzyk,
stłumiony przekleństwem w obcym języku, czasami padał samotny strzał. Daleki, jakby spłoszony gwizd pociągów mijających miasto przecinał ciszę głośnym echem. Po raz pierwszy od
pięciu lat można było odetchnąć pełną piersią, ustępowała dławiąca swobodny oddech zmora
okupacji. Wolność była już blisko.
Tadeusz Gajcy wpadł do mnie w tych dniach lipcowych i wyciągnął mnie z biura. Łaziliśmy po mieście, jak i my wytrąconym z równowagi, wstrząsanym różnymi pogłoskami. Tadeusz czekał na Zdzisława, który pojechał na parę dni do Zwierzyńca i zanosiło się, że tam
zagarnie go front. Cieszyliśmy się, że może za parę tygodni, może nawet za tydzień, będziemy mogli swobodnie publikować swoje utwory. Gajcy myślał o sztuce, której bohaterem byłby Piast. Ja skończyłem półtora aktu dramatu o Kraku i Wandzie, co nie chciała Niemca, szykowałem do wydania tomik, którego trzonem podstawowym byłby poemat wizyjny Przeciw
zagładzie. Ciągle jeszcze nie wiedziałem, na co się zdecydować. Kusił mnie doktorat z prawa,
do którego poczyniłem pewne przygotowania, ale wabiła także i literatura. Byłem rozdarty w
swych dążeniach i zazdrościłem Tadeuszowi, dla którego poezja była wszystkim. Kłóciłem
się z nim o te jego ostatnie wiersze, przejmujące aż do bólu, tragiczne w przewidywaniu, zarzucałem mu, że przyjął pozę skazanego na śmierć. Uśmiechał się i nic nie odpowiadał. Był
mi szczególnie bliski, czułem w nim serdecznego przyjaciela, witałem go zawsze ze wzruszeniem – był bowiem urodzony w tym samym dniu co i mój brat, o którym wiedziałem tylko, że
jest w Anglii i walczy jako lotnik. Nasze spotkania z Tadeuszem urwały się nagle, powrócił
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Zdzisław i zagarnął go dla siebie. Brudny, nie ogolony, w zdartych butach, prawie boso
przedarł się do Warszawy przez Radom, pociągi przestały regularnie chodzić, front przybliżał
się i oddalał jak morski przypływ. Stroiński podniecony przejściami zapowiadał szybki koniec okupacji. Tymczasem miasto zapełniało się na powrót żołnierzami niemieckimi, na
bocznicach wyładowywano z lor czołgi. Wyborowa dywizja pancerna została przerzucona
nad Wisłę z frontu włoskiego. Żołnierze w czarnych mundurach zajęli opustoszałe już koszary, stukały głośno siekiery przy budowaniu pozycji dla artylerii przeciwlotniczej. Działa sterczały lufami ku niebu, samoloty wątłe niczym komary bzykały niesłychanie wysoko, samoloty z czerwonymi gwiazdami na skrzydłach. Wróciło do miasta także i gestapo oraz władze,
które schroniły się do Sochaczewa. Na Pawiaku Niemcy dokonywali pospiesznie ostatnich
egzekucji, zostali wtedy rozstrzelani przywódcy komunistów – Małgorzata Fornalska i Paweł
Finder. Śmierć nie opuszczała posterunku do ostatka.
27 lipca w godzinach popołudniowych ogłoszono przez megafony zarządzenie gubernatora
Warszawy, dr Fischera, nakazujące kobietom i mężczyznom w wieku od 17 do 65 lat stawić
się nazajutrz rano z łopatami do kopania okopów nad Wisłą. Niemcy zarządali stu tysięcy
ludzi. Megafony powtarzały uparcie to zarządzenie, następnego dnia powtarzając je ogłoszeniem plakatów i w „Nowym Kurierze Warszawskim”. Stawiło się do pracy siedem czy jedenaście osób. Wściekłość mogła zaślepić hitlerowców, więc dowódca Okręgu Warszawskiego
AK płk Monter zarządził alarm. Poderwani do działania żołnierze AK mieli wyczekiwać na
godzinę ,,W”. Ulice miasta zaroiły się od młodzieży w skupieniu podążającej na miejsca koncentracji. Nigdy Warszawa nie była taka poważna jak w te ostatnie dni lipca. Z determinacją
czekała na rozwój wypadków. Mobilizacja udała się w pełni, ponad dwadzieścia tysięcy ludzi
znalazło się na stanowiskach, ale wkrótce alarm został odwołany. Znowu miastem spłynęły
tłumy młodych, niosących pod letnimi płaszczami broń, wracających po pełnych wyczekiwania godzinach do domów. Nastrój nerwowości pogłębił się, miasto czekało na rozstrzygnięcie.

Zobaczysz krwistej łuny źdźbło,
co w okno nasze patrzy,
wyniosły dym, zwęglony dom
i smutne nasze miasto.
I zawiruje krągły stół
i świeca wstąpi w ciemność,
przy której ciosam zgrzebny rym
i kocham cię na przemian.
– stwierdzał w jednym z ostatnich wierszy Tadeusz Gajcy.
Widziałem się z nim – skąd mogłem wiedzieć, że po raz ostatni w życiu! – 29 lipca 1944
roku, w sobotę. Zjawiłem się w pokoju Zdzisława Stroińskiego na Nowym Świecie wraz z
przyjacielem z dywersji, który odsprzedał Zdzisławowi zdobycznego waltera, dziewiątkę.
Ładowałem do kieszeni tomiki Apollinaire’a oraz Jesienina i omawiałem minione już spotkanie z Kadenem-Bandrowskim, który w pracowni rzeźbiarskiej bodajże Alfonsa Karnego na ul.
Wspólnej czytał nam swoje opowiadania o pierwszej wojnie światowej, wzruszające i dziwnie proste jak na tego pisarza. Zdzisław kiwnął głową, nie chodziło mu o pożyczenie książki,
był zaabsorbowany kupnem broni. Tadeusz odebrał od niego pistolet i stanął przy oknie.
Przymrużył oko i wyprostował rękę jak do strzału. Przypomniały mi się strofy z jego Widm:

Kochaj pocisk z niedobrego kruszcu,
gdy nad włosem ci leci prosty;
niejednego on przecież nauczył
miłości.
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I człowieka, w którego godzisz
mrużąc oko pod blask broni siny,
on nauczył boleśnie twą młodość
ojczyzny.
Pożegnaliśmy się w pośpiechu, jakbyśmy się mieli jutro zobaczyć. Znowu nastąpiły dni
pełne zamętu i oczekiwania, chmury czołgały się po niskim niebie nad miastem, szarym i
sinym w ich blasku. Poszarpany kontur przypominał grzbiet skalny, ale w tej nieregularności
tkwiła jakaś harmonia. Sen był ciężki, z głową na karabinie, l sierpnia 1944 roku wydawało
mi się, że wychodzę zaledwie na parę godzin z domu. Przed drugą dotarłem na ulicę Nowy
Świat, Zdzisława Stroińskiego już nie było, wyszedł na punkt – jak mi powiedziała gospodyni, pełna wdzięku pani Abaszidze – zaledwie przed pięciu minutami. I jak przed dwoma laty
zaproponowała mi, bym zaczekał na nieobecnego poetę. Nikt nie wierzył, by ten alarm był
ostatecznym. W chwilę po mnie zjawił się Tadeusz Gajcy, nie spotkaliśmy się jednak. Ulice
były pełne młodych ludzi w wysokich butach z cholewami, pod płaszczami niesiono znowu
broń. Tramwaje kursowały nieregularnie, przeciążone pasażerami, jakby spłoszone, sami
motorniczowie nie wiedzieli, kiedy zjadą. Lepiej więc było iść na piechotę.
Tadeusz Gajcy w pokoju przyjaciela nie wytrzymał długo. Zanim doszło do dalszych walk,
przekradł się na Starówkę, gdzie na niego oczekiwał podchorąży Chmura, dowódca drużyny
w Dyonie Motorowym. Witold Zalewski, którego Powstanie zaskoczyło w Alejach Jerozolimskich i który pierwszą noc spędził w pokoju Stroińskiego, zobaczył leżący na stole czarno
oprawiony brulion. Był to, jak się okazało, dziennik Gajcego. Na jednej ze stron, w poprzek
kartki dużymi literami widniały nakreślone słowa: „Zaczęło się. Boże, od Ciebie zależy
wszystko...”

167

ŻYCIORYSY
K r z y s z t o f K a m i l B a c z y ń s k i (pseud. Jan Bugaj) urodził się 22 stycznia 1921
r. w Warszawie. Ojcem jego był znany krytyk, Stanisław, który zmarł przed samą wojną,
matka, z którą poeta był niesłychanie związany, Stefania z Zieleńczyków, uratowała w dużej
mierze jego rękopisy. Baczyński w 1939 r. ukończył liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, miał zamiar poświęcić się grafice. Pisywał wiersze od 1938 r., nie publikując ich jednak.
W 1942 r. ukazuje się w nakładzie 96 egz. tom debiutancki – Jan Bugaj, Wiersze wybrane, w
1943 r. nakładem wydawnictwa „Droga” Arkusz Poetycki Nr l. Wiersze Bohater i Psalm o
łasce weszły do antologii Pieśń niepodległa (Warszawa 1942), zaś Ojczyzna oraz Rzeka do
antologii Słowo prawdziwe (wyd. II, Warszawa 1942). 3 czerwca 1942 r. Baczyński poślubił
Barbarę Drapczyńską (1922 – 1944). Od 1943 r. Baczyński bierze czynny udział w podziemiu, kończy szkołę podchorążych rezerwy „Agrykola”, jest żołnierzem batalionu „Zośka”,
bierze udział w akcji TU (kwiecień 1944 r.). Przed Powstaniem przenosi się do batalionu
,,Parasol”. Godzina „W” zaskoczyła go na placu Teatralnym, podchorąży Krzysztof bierze
udział w walce, 4 sierpnia 1944 r. ginie w pałacu Blanka. Ekshumowany w 1947 r. spoczął na
cmentarzu wojskowym na Powązkach wraz z żoną, która zginęła w śródmieściu.
Kpt. Ognisty (Lucjan Fajer) tak opisuje w swych wspomnieniach pt. Żołnierze Starówki
(Warszawa 1957) okoliczności śmierci Baczyńskiego:
„Tego dnia przez plac Teatralny przejeżdżały dwukrotnie czołgi i zaatakowały redutę Ratusza, a później pałac Blanka. Dowódca tej reduty, por. Leszek, zaskoczony niezwykłym atakiem, zmuszony był wycofać pośpiesznie posterunki z bramy Ratusza i z wieży ratuszowej,
bo silny ogień ckm nieprzyjaciela z okien Opery spowodował duże straty. Na wsparcie dowódcy pałacu Blanka wysłałem drużynę z doskonałym dowódcą st. sierż. Wanackim, który
był podoficerem zawodowym. Oddział jego przedostał się pod filarami, potem przez otwór
wszedł do środka. Działko nieprzyjaciela, umieszczone na ulicy Focha, wstrzeliwało się właśnie w ten otwór. Trzech z nich zostało tam zabitych, wśród nich plut. podchor. Krzysztof
Kamil Baczyński. Poległ wtedy też st. sierż. Wanacki... Ciała poległych pochowano na dziedzińcu Ratusza tuż za bramą, po lewej stronie. Kartki z nazwiskami włożono do kieszeni. Na
grobie umieszczono skromny krzyż i odśpiewano hymn państwowy” (str. 71–73).
Krzysztof Kamil Baczyński, Śpiew z pożogi, Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”, Warszawa 1947. Ze wstępem Kazimierza Wyki. Opracowanie tekstów i podział na cykle Stefanii
Baczyńskiej oraz Kazimierza Wyki. Str. 254.
Krzysztof Kamil Baczyński, Utwory zebrane, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1961.
Wstęp Kazimierza Wyki. Opracowanie Anieli Kmita-Piorunowej oraz Kazimierza Wyki. 31
ilustracji. Komentarze edytorskie. Str. 1079. Wydanie drugie, Kraków 1970, t. I i II. Str.
1238.
Krzysztof Kamil Baczyński, Utwory zebrane, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1964.
Wybrał oraz wstępem i poslowiem opatrzył Kazimierz Wyka. Str. 367.
Krzysztof Kamil Baczyński, Wybór poezji, Czytelnik, Warszawa 1966. Str. 57.
Krzysztof Kamil Baczyński, Poezje wybrane, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1967. Wybór i wstęp Kazimierza Wyki. Biblioteka Poetów XX wieku. Str. 137.
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L e s ł a w M. B a r t e l s k i (pseud. Lesław Gierut) urodził się 8 września 1920 r. w
Warszawie, gdzie ukończył gimnazjum im. Mickiewicza w 1938 r. Następnie rozpoczął studia prawne na UW, pracując jednocześnie jako dziennikarz sportowy. W okresie okupacji
studiował na UW i uniwersytecie Ziem Zachodnich. Współorganizator poranków i wieczorków literackich, związany z grupą „Sztuki i Narodu” od 1942 r., w rok później wszedł w
skład zespołu redakcyjnego. W 1944 r. przygotowuje wydanie pierwszego zbioru wierszy, na
który miał się złożyć poemat pt. Pieśń o zagładzie i nadziei (tytuł ostateczny – Przeciw zagładzie). Uczestnik Dywersji, wziął udział w Powstaniu Warszawskim.
Poeta, prozaik i eseista, debiutował w 1948 r. poematem pt. Przeciw zagładzie.
W a c ł a w B o j a r s k i (pseud. Jan Marzec, Wojciech Wierzejski, Marek Zalewski)
urodził się 30 października 1921 r. w Warszawie. W 1939 r. ukończył liceum humanistyczne
Zamoyskiego i już w okresie okupacji wstąpił na tajny wydział polonistyczny UW. Wraz z
Bronisławem Kopczyńskim jest inicjatorem wydania podziemnego miesięcznika kulturalnego
„Sztuka i Naród”, którego zostaje redaktorem w styczniu 1943 r. Autor licznych piosenek
wojskowych, artykułów, uzyskuje pierwszą nagrodę za liryk prozą pt. Ranny różą na konkursie czasopisma. Publikuje szereg opowiadań w miesięczniku, m. in. Biegiem w głąb życia
(SIN, nr l, kwiecień 1942), Jeden dzień z życia Witolda Grabca (SIN, nr 3/4, sierpień – wrzesień 1942) i Pożegnanie z mistrzem (SIN, nr 9/10, lipiec – sierpień 1943), przedrukowane
następnie przez „Twórczość” w nr 2/1959. Ranny pod pomnikiem Kopernika 25 maja 1943 r.,
bierze na łożu śmierci ślub z Natalią – Haliną Marczak. Umarł 5 czerwca 1943 r.
T a d e u s z B o r o w s k i urodził się 12 listopada 1922 r. w Żytomierzu. Szkołę powszechną kończy na Ukrainie Radzieckiej, w rejonie autonomicznym Marchlewsk. W 1932 r.
powraca do kraju. Uczęszcza do gimnazjum i liceum im. Czackiego w Warszawie, świadectwo dojrzałości otrzymuje na tajnych kompletach w 1940 r. Należy do pierwszej grupy studentów tajnej polonistyki. W 1942 r. wydaje bezimiennie cykl poetycki Gdziekolwiek ziemia..., wydany na powielaczu w ilości 165 egz. W lutym 1943 r. zostaje aresztowany, po
dwumiesięcznym pobycie na Pawiaku hitlerowcy zsyłają go do Oświęcimia, skąd w 1944 r.
zostaje ewakuowany do Dautmergen i Dachau (Allach). W kraju ukazuje się nakładem i staraniem miesięcznika „Droga” jego Arkusz Poetycki Nr 2.
Wraca do kraju w 1946 r. i podejmuje działalność literacką, będąc jednocześnie asystentem
prof. Krzyżanowskiego. Umiera 3 lipca 1951 r., odbierając sobie życie.
Tadeusz Borowski, Utwory zebrane w pięciu tomach, pod red. Jerzego Andrzejewskiego.
PIW, Warszawa 1954. Przedmowa Wiktora Woroszylskiego. l ilustracja.
R o m a n B r a t n y urodził się 21 maja 1921 r. w Krakowie. Liceum ukończył przed samą wojną w Grudziądzu, następnie przebywał na terenie Warszawy. Był założycielem miesięcznika literacko-społecznego „Dżwigary” i zdołał skupić wokół siebie grono młodych pisarzy. W 1944 r. debiutował w podziemiu tomem wierszy pt. Pogarda. W Powstaniu wziął
udział jako oficer batalionu „Bełt”. Po wyzwoleniu z Oflagu przebywał we Francji, do kraju
powrócił w 1945 roku. Współzałożyciel pisma młodych pt. „Pokolenie”.
Poeta, prozaik, dramaturg, publicysta, opublikował wiele książek, m. in. głośnych Kolumbów rocznik 20.
T a d e u s z S t e f a n G a j c y (pseud. Karol Topornicki, Roman Oścień) urodził się 8
lutego 1922 r. w Warszawie. Z czasem rodzice jego przenieśli się z ul. Smoczej na Marymont
do własnego domku i Gajcy uczęszczał do liceum X.X. Marianów, które ukończył w 1941 r.
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Pisze od 1938 r., w tym czasie powstaje pierwsza część poemaciku Ziemia, drugą dopisze
młody poeta już po zdaniu matury. Tłumaczy też poetów niemieckich oraz Horacego. Są to
jednak wprawki, większej wartości artystycznej nie posiadają. W 1941 r. Gajcy wstąpił na
tajną polonistykę, gdzie styka się ze Zdzisławem Stroińskim, ich przyjaźń trwać będzie do
grobowej deski. Zaczął się okres wytężonego pisania, a wraz z wejściem do redakcji podziemnego miesięcznika literackiego młodych „Sztuka i Naród” cały szereg publikacji. Z tych
lat pochodzi opublikowany we fragmentach w prasie podziemnej poemat Z dna, który jednak
nie wszedł do żadnego tomu wierszy Gajcego. Rok 1942 był przełomowym w życiu Gajcego.
Uzyskał on wtedy nagrodę na konkursie „Sztuki i Narodu” i wchodząc w skład redakcji tego
pisma wraz ze Stroińskim, przyczynił się do uformowania tej grupy poetyckiej.
W 1943 r. wychodzi pierwszy tom Gajcego – Karol Topornicki, Widma (poemat i wiersze)
w nakładzie 250 egz. Rok ten należy do najbardziej twórczych okresów w życiu młodego
poety. Powstało wtedy opowiadanie pt. Cena (opublikowane w całości po raz pierwszy w
„Twórczości” nr 3/1957), wspaniałe w swej drwinie Misterium niedzielne oraz sztuka sceniczna Homer i Orchidea.
Późną jesienią po rozstrzelaniu Trzebińskiego Gajcy jako czwarty i ostatni redaktor przejął
prowadzenie „Sztuki i Narodu”. Czynny był poza tym w podziemiu kulturalnym jako organizator wieczorów literackich, spotkań czy też wreszcie jako prelegent.
W 1944 r. wyszedł w nakładzie 500 egz. nowy tom Gajcego Grom powszedni, który rozchodzi się błyskawicznie, tak że poeta szykował na jesień następne wydanie zbioru, poszerzone o wiersze, które napisał latem 1944. W czerwcu 1944 r., na około miesiąc przed Powstaniem, napisał Gajcy jeden ze swoich najwybitniejszych utworów – poemat Do potomnego oraz szereg wierszy.
Wziął udział w Powstaniu Warszawskim jako żołnierz AK. Strzelec „Topór” należał do
drużyny kaprala podchorążego „Chmury” (Stroińskiego). Zginął wraz z przyjacielem na Starym Mieście, 16 sierpnia, w domu przy ul. Przejazd 3, wysadzony wraz z całą placówką powstańczą przez hitlerowców w powietrze. Ciało, odnalezione przez rodzinę po Powstaniu,
zostało złożone na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
Tadeusz Gajcy, Utwory zebrane, poezje i dramat Homer i Orchidea, PAX, Warszawa
1952. Słowo „Od wydawców” anonimowe. Teksty opracowała Maria Kornas. Str. 242.
Tadeusz Gajcy, Utwory wybrane. Wstęp, opracowanie i posłowie Lesława M. Bartelskiego. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1968. Str.263.
Tadeusz Gajcy, Poezje wybrane, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1969.
Wybór i wstęp Lesława M. Bartelskiego. Biblioteka Poetów XX wieku. Str. 130.
S t a n i s ł a w M a r c z a k (pseud. Andrzej Obcy, Juliusz Obornicki, Oborski), ur. 26
grudnia 1921 r. w Dzikowie k. Tarnobrzega, w okresie okupacji student polonistyki oraz kolega i przyjaciel z jednego kompletu Borowskiego i Trzebińskiego. Związany początkowo ze
„Sztuką i Narodem”, w 1943 r. został współpracownikiem i jednym z redaktorów podziemnego miesięcznika „Droga”, założonego przez Ewę Pohoską. Wydał pod pseud. Juliusza Oborskiego Arkusz Poetycki Nr 3.
Poeta, teatrolog i tłumacz z języka rosyjskiego.
B e r n a r d W o j c i e c h M e n c e l (pseud. Paweł Janowicz) urodzony 21 maja 1923 r.
w Pabianicach, w okresie okupacji student tajnej polonistyki. Członek grupy poetyckiej
„Sztuka i Naród”. Napisał poemat dramatyczny o św. Franciszku, Przed Świtem, ogłoszony w
miesięczniku „Życie i Myśl” (nr 7/8, 1965). Mencel zginął 13 września 1944 r. na ulicy Mar-
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szałkowskiej jako prasowy sprawozdawca wojskowy AK, postrzelony przez niemieckiego
„gołębiarza”.
Z b i g n i e w S t o l a r e k (pseud. Szary) urodził się 20 marca 1920 r. w Łodzi. W okresie okupacji wysiedlony do GG, działał na terenie Podlasia jako uczestnik podziemia, następnie przeniósł się do Warszawy. Członek grupy literackiej „Dźwigary”, przygotowywał do
druku w 1944 r. swój debiut pt. Ciosy. Wziął udział w Powstaniu jako oficer batalionu „Bełt”,
następnie do wyzwolenia przebywał w niewoli. Po wojnie osiadł we Francji, skąd powrócił w
latach pięćdziesiątych.
Poeta, reportażysta i tłumacz, debiutował zbiorem poezji pt. Po trzykroć ziemia (1946),
wydanym w Paryżu.
L e o n Z d z i s ł a w S t r o i ń s k i (pseud. Marek Chmura) urodził się 28 listopada
1921 r. w Warszawie. Liceum humanistyczne ukończył w Zamościu (1939). Od 1941 r. studiował na tajnych kompletach UW prawo i polonistykę. Wraz z Tadeuszem Gajcym wszedł w
skład grupy literackiej „Sztuka i Naród” oraz do redakcji tego czasopisma. 25 maja 1943 r. po
złożeniu przez Wacława Bojarskiego wieńca pod pomnikiem Kopernika został aresztowany
jako uczestnik tego wydarzenia i osadzony na Pawiaku, skąd zostaje zwolniony 19 lipca dzięki interwencji rodziny. Jesienią 1943 r. wydał na powielaczu tom liryków prozą pt. Okno w
ilości 125 egz. Jednocześnie ze studiami uczęszcza na kurs tajnej podchorążówki. Gdy wybucha Powstanie, Stroiński był dowódcą drużyny w Dyonie Motorowym. Na własne żądanie
przenosi się do zgrupowania „Chrobry I”. Zginął wraz z Tadeuszem Gajcym i całą placówką
powstańczą, wysadzony w powietrze 16 sierpnia 1944 r., kiedy hitlerowcy dostali się z pałacu
Mostowskich piwnicami do domu przy ul. Przejazd 3. Mianowany pośmiertnie podporucznikiem c. w., został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Po ekshumacji w 1947 r. zwłoki poległego zostały złożone na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
Leon Zdzisław Stroiński, Okno, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1963. Wstęp i wybór
Zdzisław Jastrzębski. Str. 94; 2 wkładki ze zdjęciami.
A n d r z e j T r z e b i ń s k i (pseud. Paweł Późny i Stanisław Łomień) urodzony 22
stycznia 1922 r. pod Łomżą, dzieciństwo spędził na wsi. Ukończył już na tajnych kompletach
liceum im. Czackiego w Warszawie i wstąpił na tajną polonistykę. Swoje wczesne utwory
drukował w piśmie szkolnym „Promień Szkolny”, którego był współredaktorem. Należał do
uczniów wybitnego polonisty prof. Adamczewskiego, z którym łączyły go serdeczne stosunki. W czasie okupacji pracuje przez rok jako tracz, w 1942 r. wchodzi do redakcji miesięcznika „Sztuka i Naród”, którego jest czołowym ideologiem. Był związany z Konfederacją Narodu jako zawodowy konspirator. Jednocześnie pisał wiersze, prowadził pamiętnik, szkicował
obszerne fragmenty powieści, szereg świetnych esejów, recenzje. Napisał też dramat Aby
podnieść różę, opublikowany po wojnie w „Tygodniku Powszechnym”, rok 1956. W 1943 r.
po śmierci Bojarskiego Trzebiński jako trzeci z kolei redaktor przejął miesięcznik „Sztuka i
Naród”. Aresztowany w okresie zwiększonego terroru, zginął rozstrzelany 12 listopada 1943
r. na Nowym Świecie przy Ordynackiej w egzekucji publicznej pod nazwiskiem Andrzeja
Jarocińskiego.
Andrzej Trzebiński, Kwiaty z drzew zakazanych. Proza. Instytut Wydawniczy PAX. Warszawa 1970. Wstęp i opracowanie Zdzisława Jastrzębskiego. Str. 239.
Andrzej Trzebiński, Kwiaty z drzew zakazanych. Proza. Instytut Wydawniczy PAX. Warszawa 1972. Wstęp i opracowanie Zdzisława Jastrzębskiego. Str. 498. 7 ilustracji.
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W i t o l d Z a l e w s k i urodził się 4 stycznia 1921 r. w Siedlcach. Liceum kończył w
Grudziądzu, w okresie okupacji w partyzantce. Ranny przeniósł się do Warszawy, studiował
historię na tajnych kompletach UW i brał udział w podziemnym życiu kulturalnym jako członek grupy literackiej „Dżwigary”, skupionej wokół pisma, w którym publikuje swoje pierwsze prace. W Powstaniu uczestniczył jako podchorąży batalionu im. Kilińskiego, w czasie
ataku na PASTĘ został ranny.
Prozaik i reportażysta, debiutował w 1946 r. tomem nowel pt. Śmiertelni bohaterowie.
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Spis ilustracji
Krzysztof Kamil Baczyński
Okładka „Wierszy wybranych”
Nowy Świat w okresie okupacji
„Sztuka i Naród”, nr 9/10, wyd. powielaczowe
Tadeusz Borowski
Okładka tomu „Gdziekolwiek ziemia”
Wacław Bojarski
Nekrolog Bojarskiego w „SIN”-ie
Tadeusz Gajcy
Okładka „Widm”
Zdzisław Stroiński po wyjściu z Pawiaka
Okładka „Okna”
Andrzej Trzebiński
Nekrolog Łomienia w „SIN”-ie
Lesław M. Bartelski (karta rozpoznawcza)
Okładka „Arkusza” Juliusza Oborskiego
Okładka „Arkusza” Jana Bugaja
Fragment rękopisu Baczyńskiego
Pierwsza strona dramatu „Homer i Orchidea”
Gajcy i Stroiński w Świdrze, lipiec 1944
Zalewski po zranieniu w partyzantce, 1943
Roman Bratny, 1943
12 lipca 1944 r. we wsi Zgorzała, po meczu piłkarskim. Od lewej: Witold Zalewski, Roman Bratny, Lesław M. Bartelski, Józefa Radzymińska, N. N. i Zbigniew Stolarek (fot. ze
zbiorów Józefy Radzymińskiej)
Bernard Wojciech Mencel
Nekrolog Bernarda Wojciecha Mencla z czasopisma „Barykada – Warszawa walczy”, nr
35/66 z piątku, 15 września 1944 r. (Omyłkowo wydrukowano sierpień zamiast września)
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SPIS TREŚCI
Przedmowa
[Przedmowa do trzeciego wydania]
I. O dniach innych
II Konspiracja i nauka
III. Próba sił
IV. Debiut Jana Bugaja
V. Pokolenie dramatyczne
VI. Wpiekłowstąpienie
VII. Kamienie na szaniec
VIII. Wzór na ład serca
IX. Sny o przetrwaniu
X. Okno
XI. Krwawy cień
XII. Wieczory przy karbidówce
XIII. Wiosna 1944
XIV. Odcięty patrol
XV. Do potomnego
Przypisy
Życiorysy
Spis ilustracji
Przypisy
1

Przytaczam w Całości tę Kolędę obozową, gdyż nie weszła ona do Utworów zebranych
Tadeusza Borowskiego.
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