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Streszczenie 

Tadeusz Gajcy – podobnie jak cieszący się dziś światowym uznaniem Artur 

Rimbuad – zalicza się do grona poetów symbolu i wyobraźni. Analizując dorobek 

twórczy poety pokolenia wojennego, można dojść do przekonania, że wyznaczył 

wyobraźni konkretną rolę w kształtowaniu wrażliwości estetycznej i moralnej. 

Pojęciom takim jak: miłość, patriotyzm, przyjaźń, ziemia ojczysta, poczucie wspólnoty 

losów nadał głęboki wymiar osobisty. Ponadto, czerpiąc inspirację i kontynuując do 

pewnego stopnia założenia programowe II awangardy, w swojej praktyce twórczej 

ostatecznie zdołał przełamać wypracowaną przez krąg tych poetów konwencję. 

Dziejącej się zagładzie otaczającego go świata, próbuje przeciwstawić ponadczasową 

harmonię (materialną i etyczną). Gajcy w swoich ostatnich wierszach, odwołując się  

do symboliki związanej z pojęciem krzyża i męczeństwa, rozstaje się z obecnym  

w wizyjnym poemacie Widma katastrofizmem. Skupia się na kształtowaniu wzorca 

etycznego, który ma sprostać wyzwaniom czasu, określić własny stosunek do 

okupacyjnej rzeczywistości. 

Słowa kluczowe: wyobraźnia twórcza, wzorzec etyczny, liryka wizjonerska 

Tadeusz Gajcy z pewnością nie zgodziłby się ze wszystkimi poglądami 
twórcy nadrealizmu Andre Bretona, choć pewne zainicjowane przez ten kierunek 
rozwiązania (jak nacisk na kreatywną moc wyobraźni) z racji specyfiki swego 
talentu intuicyjnie zaadoptował. Obce mu było jednak traktowanie sztuki jako 
możliwości uwolnienia od przymusu odpowiedzialności społecznej. Antynomia 
jednostki i społeczeństwa jakby w ogóle nie istniały w jego twórczości. Sylwetkę 
Tadeusza Gajcego jako artysty człowieka dobrze charakteryzuje we wstępie do 
jednej z edycji wyboru jego wierszy Grażyna Gronczewska. Co warte pod-

kreślenia figurę poety, jako jednostki wyjątkowej i wyabstrahowanej, traktował 
autor Miłości bez jutra z uśmiechem i przymrużeniem oka: 
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Z fotografii, ze wspomnień wyłania się jego portret. Wynurza się sylwetka 

młodego człowieka pełnego energii, humoru, przekory. Sylwetka marzy-

ciela i zręcznego konspiratora, studenta tajnej polonistyki warszawskiej, 

poety, którego legenda rosła stopniowo, z każdym wieczorem autorskim i 

każdą stronicą nowego wiersza. Nie tolerował dufnej powagi. Cenił 

wdzięk sytuacji groteskowych. Lubił grać w piłkę. Domyślał się pewnie, 

że drużyna, z którą go łączą chwile beztroskiej zabawy – może być 

rychło drużyną poległych1
. 

Być może różnił się w podejściu do rozumienia etosu i powołania artysty – 

jako świadka czasów – od swojego starszego kolegi po piórze Czesława Miłosza2
, 

który na taką nieco wieszczą, nawet jeśli nie chcianą rolę poety, zwraca uwagę. 
W swoim przejmującym, apostroficznym wyznaniu polski noblista wyznaje:  
„Co czynisz na gruzach katedry / Świętego Jana, poeto, […] Przysięgałeś, że 
nigdy nie będziesz / Płaczką żałobną. Przysięgałeś / że nigdy nie dotkniesz / Ran 

wielkich swego narodu”3
.  

W ostatnim zbiorku poetyckim Gajcego dominuje ton bezpośredniego 
przekazu. Dystans między podmiotem a prowadzącą go wizją zostaje maksy-

malnie zmniejszony. Ześrodkowanie „ja” lirycznego na sobie (z dominantą auto-

charakterystyki i najbardziej osobistych przeżyć), a przy tym szukanie porozumie-

nia na płaszczyźnie uczuciowej z czytelnikiem – wszystko to miało nakreślić 
wiarygodny, intymny wizerunek poety. Jeśli miał być autentyczny (nie wyidealizo-

wany wieszczym etosem jedynie świadka cierpień narodu) musiał nieść prawdę  
o człowieku czasów „spełnionej apokalipsy”, a zatem odzwierciedlać pulsująca 
emocjami jego żywą tkankę psychiczną: zarówno trwogę przed unicestwieniem, 
jak i odwagę, za którą stoi już tylko milczenie: „słów nie szukać, wargę mocno 
zaciąć”4

 (184), gdy zabijać / będą wpatrzeni w zbrojne jutro” (178). Stworzenie 

takiego poetyckiego autoportretu w pełni Gajcemu się udaje, więcej, nadaje mu 
rys uniwersalny. Staje się ów projektowany w lirycznych transpozycjach wizeru-

nek poety-żołnierza żywym symbolem czasu „imion daremnych” (126) i literackim 

świadectwem zdzierania maski (zbrodniczej ideologii) z twarzy człowieka „który 
także na krzyżach dziwne imię pisze” (302). Człowieka, którego nade wszystko 
trzeba kochać, bo jest krzywdzony i zawsze bezbronny wobec śmierci.  

                                              
1
  G. Gronczewska Od potomnego [w:] T. Gajcy, Do potomnego, Warszawa 1992, s. 11. 

2
  Swój stosunek do roli poety Czesława Miłosza trafnie charakteryzuje Marta Wyka: ,,Poeta  

(wg Miłosza) staje się nie tylko układaczem słów – jak awangardziści, nie tylko mistrzem słowa – jak 

skamandryci, ale i prorokiem i wieszczem […] Do roli poety – wieszcza – wizjonera dochodzi rola 

świadka – obiektywnego, ale czujnie śledzącego sejsmograf epoki. Por. M. Wyka, Autorzy naszych 

lektur, Warszawa 1987, s. 123. 
3
  Cz. Miłosz, Wiersze, t. 1, Kraków–Warszawa 1995, s. 149.  

4
  T. Gajcy, Pisma, Kraków 1980. Po cytacie podaję numer trony, z której on pochodzi. 
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1. Poetycki sposób obrazowania wartości 

O ile chodzi o język poetycki, gdzie autora Widm cechuje synkretyzm, (łączenie 
uświęconych długą tradycją wiersza polskiego rozwiązań formalnych z nowa-

torskim, awangardowym dążeniem do maksymalnej metaforyzacji i kondensacji 
materiału lirycznego), o tyle w sferze kultywowanych wartości jawi się jako kon-

serwatysta. Pojęciom, takim jak: patriotyzm, przyjaźń, ziemia ojczysta, poczucie 
wspólnoty losów nadaje głęboki wymiar i rangę, to od nich zależy ocalenie 
ogólnoludzkich wartości w samym środku okupacyjnego horroru (Gajcy mieszkał 
w pobliżu terenów Getta). I mimo, że wojna poddała człowieka najcięższej próbie 
upodlenia (łagry, obozy koncentracyjne) – nie przestawał wierzyć, że pojęcia te 
odrodzą się w sposób pełny w sercu potomnego, gdy ,,zamiast cienia lotnych 

maszyn / objawi się pogodny gołąb” (303), że ludzkość podźwignie się z „dna” 
moralnego upadku. Ta idealistyczna wizja przyszłości, w której „dym jak widły / 
zapachnie chlebem” (177) w pewnym sensie doczekała się spełnienia. Po okresie 
masowych mordów na ziemiach polskich zapach świeżo wypieczonych bochnów 
zaczął przywracać ludziom nadzieję na lepsze życie. To właśnie w tych prostych 
wartościach, gdy okazało się, że w czasie wojny straciły rację bytu złożone normy 

filozoficzne i etyczne, jakie wypracowała europejska kultura, widział szansę  
na odrodzenie się ludzkości po kataklizmie wojennym Tadeusz Różewicz.  

Oczywiste więc, że musiał być obcy Gajcemu ideał „poezji czystej”.  
W wypowiedziach programowych zamieszczanych na łamach SiN-u – sytuują-

cych się w ramach poetyki eksplicytnej – wynika, że autor artykułu O wawrzyn 

przywiązywał dużą wagę do wartości wychowawczych, jakie winno nieść w sobie 

poetyckie słowo5. Nie mógł więc akceptować technik pisania automatycznego 
(rejestrowania irracjonalnych doznań z podróży w krainę podświadomości), by 
uwolnić się od przymusu logicznego myślenia, o czym świadczą choćby wspom-

nienia brata poety Mieczysława: „Tadeusz pisał bardzo dużo wierszy i bardzo 
dużo z nich wyrzucał. […] Na rękopisach są widoczne liczne skreślenia i poprawki. 
Czasami jeden wiersz był przepisywany kilkadziesiąt razy”6. To, co zbliża go do 
surrealistów – to operowanie wyobraźnią przez zespolenie sfer z pogranicza snu, 
jawy, marzenia, zainteresowanie dla swobody skojarzeń (nigdy form aseman-

tycznych), dla elementów fantazji i groteski. Ale nastawienie na specyficznie 

poetycką wizualizację i symbolizację duchowych doznań nie służy Gajcemu –  

jak u surrealistów – do znalezienia harmonii, jaka możliwa jest tylko w świecie 
nie skrępowanej ograniczeniami sztuki. Nie pogrąża się w iluzji „duchowej 
                                              
5
  W artykule programowym O wawrzyn Gajcy odwoływał się do wartości wychowawczych:  

„Czy Norwid był wieszczem? Nie był. Czy wychowywał? »Artysta jest organizatorem wyobraźni 
narodowej« – powiedział. To lapidarne sformułowanie zadań artysty odpowiada naszemu pojęciu 
wychowania”. Por. T. Gajcy, Pisma, Kraków 1980, s. 526.  

6
  W gałązce dymu, w ognia blasku. Wspomnienia o Wacławie Bojarskim, Tadeuszu Gajcym, […],  

zebr. i oprac. J. Szczypka, Warszawa 1977, s. 424. 
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nadrzeczywistości”. Wyobraźnię poetycką traktuje jako narzędzie poznania, 
wtajemniczenia w rzeczy ukryte. W Opowieści z innego świata pomniejszony  

do rozmiaru owadziej poczwarki podmiot wiersza identyfikuje się w wymiarze 
poetyckiego widzenia i odczuwania z rzeczywistością świata natury: „Potem 
palcem wskazującym dotknął, / piersi własnej otulonej liściem”. (168) W ten 

sposób świadomość poddaje się współodczuwającemu przeżywaniu świata, które 
prowadzi ku swoistej epifanii wartości. Jacek Łukasiewicz w poetyckim obrazie 

„mrówkę pochować nieżywą” (190
7
) dopatruje się „absolutnego postulatu miło-

sierdzia”8
. Infantylne postrzeganie świata przez pryzmat dziecięcych wyobrażeń 

pozwala łączyć wyobraźnię twórczą z doświadczeniem niemal franciszkańskiej 
pokory

9: „choćbym trwał jak trwa mrówka lub glista / sercem klaszcząc przy 
ziemi wiotkim” (175). Pięknie pisał o takim dyskretnym podglądaniu „mądrej 
tajemnicy”, której nie pojmując – niszczą „łobuzy od historii” Herbert: 

kiedy na leśnej ścieżce  

spotykam żuka który gramoli się  

na kopiec z piasku 

podchodzę  

szastam nogami  

i mówię:  

- dzień dobry panie profesorze  

pozwoli pan że m pomogę –  

przenoszę go delikatnie  

i długo za nim patrzę  

aż ginie  

w ciemnym pokoju profesorskim na końcu korytarza z liści10
  

Wyobraźnia twórcza każe przyjąć aktywną postawę wobec rzeczywistości. 
Właściwa dzieciom tendencja do personifikacji elementów otoczenia, każe wcho-

dzić w ścisłą zażyłość z rzeczownikami, wzbogacać je o treści emocjonalne, stąd 
w poezji Gajcego ,,wracają na kołach / łąki ranne” (175) a „słonecznik instrument 

skręca” (161). Warto więc podkreślić, że wyobraźnia nie jest związana ze sferą 
                                              
7
  T. Gajcy, Pisma, Kraków 1980. Po cytacie podaję numer strony, z której on pochodzi. 

8
  J. Łukasiewicz, Oko poematu, Wrocław 1991, s. 22. 

9
  Marzena Karwowska zwraca uwagę na wprowadzony przez Gastona Bachelarda do badań nad 

wyobraźnią termin „naddzieciństwo”, który można skonfrontować z praktyką twórczą Gajcego. W ujęciu 

francuskiego fenomenologa obraz poetycki rodzi się ze sprzęgnięcia spontanicznego zachwytu 
„sercem klaszcząc”(175) ze świadomością naznaczoną refleksją człowieka dorosłego „choćbym słowa 
jak trumnę zbijał” (176). Zatem „naddzieciństwo” pojmuje się jako stan, w którym „Marzyciel, 
przywołując i reinterpretując mitologem dzieciństwa, posiada już jako człowiek dojrzały samo-

świadomość. Dzieciństwo funkcjonuje wówczas na dwóch planach: realnym, zanurzonym w czasie 
linearnym oraz wyobrażeniowym, w którym dzieciństwo powraca, aby odrodzić się na poziomie 
Świadomości Rodzącej Obrazy”. Por. M. Karwowska, Antropologia wyobraźni twórczej w badaniach 
literackich. Świat wyobrażony Brunona Schulza, Łódź 2015, s. 18. 

10
  Z. Herbert, Wiersze zebrane, Kraków 2008, s. 122. 
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abstrakcyjnych tworów, że podnietą do stwarzania nasyconych treścią emocjonalną 

form wyobrażeniowych są organy zmysłowe. Świat postrzegany bezpośrednio 
przez zmysły i świat, który ulega przeobrażeniu w psychice – przenikają się 
wzajemnie, współistnieją ze sobą. O tym, że senne fantazje nie są tylko swobodną 

grą obrazów (tzw. fantazja bierna, która działa tym silniej im słabiej rozwinięte 
myślenie logiczne) świadczy niezwykle precyzyjne konstruowanie wpisanych  
w tok metaforycznego obrazowania segmentów znaczeniowych.  

Wyobraźnia twórcza pojęta jako myślenie obrazami była żywiołem talentu 

Gajcego, ale traktował on to „królestwo z barw licznych” (172) z właściwą sobie 
przekorą, a niekiedy nawet nieufnością. W swojej metapoetyckiej refleksji akt 
twórczy określił jako ,,ucieleśnianie snu i złudzeń” (180), zwracając uwagę na 
istotową efemeryczność owych materializowanych w poetyckim języku doznań 
duchowych. Z drugiej jednak strony słowo „ucieleśniam” dość mocno i precyzyjne 

określa rolę wyobraźni, której zadaniem jest ujawniać treści ukryte, duchowe; 

gruntować je w przestrzeni metaforycznych wyobrażeń.  

Wnioskując na podstawie artykułów literackich i praktyki twórczej autora 
Do potomnego, można pokusić się o stwierdzenie, że poeta wyznaczył wyobraźni 
konkretną rolę w kształtowaniu wrażliwości estetycznej i moralnej. Jej zadaniem 
jest formować i porządkować świat11, a nie rozwadniać, czyli pogrążać w oni-
rycznym, zjawiskowym chaosie elementów. Marzenie twórcze musi ściśle przy-

legać do rzeczywistości (nawet, jeśli przydaje rzeczom koloru nieba, na chwilę 
odrywa je od ziemi), aby sprawom ludzkiego życia nadać wyższy sens. Jeśli 
poezja ma stać się źródłem autentycznej pociechy, musi na przekór wojennym 
kataklizmom stać na straży idei dobra i piękna, co w ujęciu utylitarnym oznacza 

troskę o dobro każdej osoby ludzkiej i całego społeczeństwa. Prawdy wypływa-

jącej z codziennych, egzystencjalnych doświadczeń nie można fałszować ucieczką 
w amoralną sferę czystego doznania. Poezja w intencji Gajcego, realizując swój 
cel wychowawczy, ma za zadanie tworzyć nić porozumienia ze światem i ludźmi, 
wprowadzać w świat wartości, a nie odgradzać się barierą artyzmu. To właśnie 
projektowane w lirycznym obrazowaniu spotkania z potomnym, narzeczoną, 
przyjacielem czy matką pozwalają łączyć się z nimi w duchowym uścisku.  

Istotne zatem dla zaistnienia świata wartości są stwarzane w przestrzeni 
poetyckiego wyobrażenia relacje personalne. Zarówno te uczuciowe, intymne – 

jak w pięknych erotykach, których adresatką była poznana na tajnych kompletach 

polonistyki narzeczona poety Wanda Suchecka, jak i te, które podejmowały dość 
rzadko eksponowany w poezji temat przyjaźni. Tadeusz Gajcy jeden z wierszy 
zatytułował znacząco Przyjacielowi w drodze. Utwór ten dedykował studentowi 

                                              
11

  Interpretując wiersz Gajcego Przed odejściem Jacek Łukasiewicz pisze: „o nadawaniu porządku 
nawiedzanym przez widma »snom niewinnego« człowieka”. Por. J. Łukasiewicz, op. cit., s. 22.  
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prawa i polonistyki, poecie o pseudonimie literackim Marek Chmura, czyli 

Zdzisławowi Stroińskiemu: 

I nas splecionych jak uściskiem 

spojrzeniem mocnym – niesie wiernie 

przez trudny dzień, oporne słowo,  

gdzie sen otacza jak ramieniem  

i bezimienna ziemia lekka  

wydaje kwiat spryskany sercem (158).  

Wierność danemu słowu wiąże żołnierskie spojrzenia na wzór brater-
skiego objęcia. Metafora owej milczącej więzi, skojarzona również z powitalnym 
uściskiem ręki, wyraża świadomość obrania wspólnej drogi, której przyświeca 
cel podjęty w imię patriotycznych ideałów. Celem tym jest służba zniewolonej 
okupacyjnym terrorem ojczyźnie. Sformułowanie „bezimienna ziemia lekka” 
powstało na skutek poetyckiego przekształcenia i transpozycji do języka liryki 

frazeologizmu: „niech mu ziemia lekka będzie”, co stanowi czytelną sugestię 
przypieczętowania tejże przyjaźni wspólnotą losów symbolicznie identyfikowaną 
z grobem nieznanego żołnierza. Czesław Miłosz w Traktacie poetyckim napisał: 
„Gajcy i Stroiński, byli podniesieni / W czerwone niebo na tarczy eksplozji”12

. 

Obaj poeci polegli, broniąc kamienicy, którą wysadzili Niemcy. Lesław Bartelski 
tak wspomina tę wojenną przyjaźń, która połączyła dozgonnie obu poetów 
pokolenia Kolumbów13

:  

Wzruszająca to była przyjaźń, poznali się tajnych kompletach polonistyki 

[…] 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 zazdrości14
.  

2. Między wyobraźnią symboliczną a poetyckim dyskursem 

Gajcy nieco inaczej pojmował rolę wyobraźni poetyckiej od swojego o kilka lat 

starszego rówieśnika Czesława Miłosza, którego twórczość przechodziła zresztą 
znaczącą ewolucję. Autor Trzech zim, dążąc do prostoty i „przejrzystości rysunku” 
zdaje się z czasem rezygnować z języka ograniczonego tradycyjnym rytmem  

                                              
12

  Cz. Miłosz, Traktat poetycki [w:] Wiersze, t. 2, Kraków-Wrocław 1982, s. 26. 
13

  S. Bereś w monografii Uwięziony w śmierci tak relacjonuje ostatnie, żołnierskie chwile poety: „Odział 
szturmowy por. »Ryszarda« poniósł w trakcie walk ciężkie straty, toteż wkrótce został do niego 
przyjęty Stroiński, w parę dni później Gajcy. Odtąd brali już udział we wszystkich akcjach tej grupy, 

[…] zgłaszając się do wypadów na ochotnika. W walkach oddział został znowu zdziesiątkowany,  
a dowódca ciężko ranny. […] Wolne godziny pomiędzy akcjami Gajcy wykorzystywał na odwiedziny 
narzeczonej – siostry »Wandy«, która mimo choroby podjęła pracę pielęgniarki w szpitalu Jana 
Bożego. Miejscem ich spotkań była znajdująca się tuż przy kościele „służbówka”. Por. S. Bereś, 
Uwięziony w śmierci. O twórczości Tadeusza Gajcego, Warszawa 1992, s. 30-31. 

14
  L. M. Bartelski, Genealogia ocalonych, Szkice o latach 1939-1944, Kraków-Wrocław 1985, s. 75. 
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na rzecz rozciągniętej, swobodnej, Whitmanowskiej frazy. Można powiedzieć,  

że w okresie powojennym Miłosz szuka szerszego oddechu mającego zapewnić 

mu większą swobodę w formułowaniu wypowiedzi lirycznej. Przedwojenny 

katastrofizm autora Trzech zim cechował nie tylko wizyjny profetyzm, ale 
również – jak w Bramach Arsenału – rozbudowane składniowo, kompliku-jące 

nieco przekaz myślowy, monumentalne, wywiedzione z tradycji oświeceniowej 

obrazowanie. Aleksander Fiut zwraca uwagę, że swój stosunku do poetów okupacji 
Czesław Miłosz wyłożył w liście-eseju pt. Strefa chroniona zamieszczonego  

w „Ogrodzie Nauk”:  

[…] Dla Miłosza oni byli jak gdyby nie chcianym dzieckiem, tzn. konty-

nuowali jego założenia artystyczne, ale doprowadzili je do skrajności. 

Stąd nazwał to dosadnie ,,biegunką metafor”. Jemu chodziło o poezję, 

która gubi przejrzystość rysunku, zatraca sens w grze językowej. To było 

dla niego nie do przyjęcia”15
.  

Według autora Traktatu poetyckiego wyobraźnia może stać się źródłem 

epifanii, jeśli odpowiednio zestroi się ze światem widzialnym, wzbogaci obraz 
wywoływany z pamięci mimetycznym, wywodzącym się ze sztuki hellenistycznej, 

opisem: 

Mowa rodzinna niechaj będzie prosta.  

Ażeby każdy, kto usłyszy słowo  

Widział jabłonie, rzekę, zakręt drogi.  

Tak jak się widzi w letniej błyskawicy16
.  

Takie powojenne utwory Miłosza jak: Po ziemi naszej czy Przed krajo-

brazem świadczą, że poeta sięgając po dłuższą frazę, szukał nie tylko ujścia dla 

filozoficznego i intelektualnego dyskursu, ale rolę poetyckiej wyobraźni spro-

wadzał do nastrojowych, impresyjnych, realistycznych opisów (traktując ją jako 

mniej ważną wobec możliwości wypowiadania się wprost – poprzez dyskurs; 

poznanie rozumowe przeciwstawiając zmysłowemu, intuicyjnemu). Przyjęcie 
postawy refleksyjnego dystansu, która częstokroć przyjmuję charakter lirycznego 

monologu, pozwala reaktualizować estetyczne poglądy: „Powinienem powie-

dzieć jak kiedyś zmieniłem / Opinię o poezji”17. Wiadomo jednak, że bogactwo 
poezji opiera się na różnorodności stylów (wynikłych z naturalnych, autorskich 

predyspozycji).  

Znakomite efekty artystyczne można osiągnąć i w języku słów-rzeczy 

(Różewicz) i symbolu (Dylan Thomas). Eliot, który podobnie jak Miłosz mocno 

                                              
15

  A. Fiut, „Odra” 1997, nr 12, s. 43. 
16

  Cz. Miłosz, op. cit., s. 7. 
17

  Ibidem, Nic więcej, s. 58. 
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intelektualizował poetycką frazę, miał wielkie uznanie dla symbolistów (jak sam 
przyznawał wiele nauczył go Baudelaire).  

W kategoriach różnicujących specyfikę różnych stylów wypowiedzi 

Czesław Miłosz sytuuje się zatem jako poeta dyskursywnego omówienia, 
refleksyjnego dystansu, natomiast Tadeusz Gajcy – podobnie jak cieszący się 
dziś światowym uznaniem Artur Rimbuad – zalicza się do grona poetów symbolu  

i wyobraźni. Gajcy swą praktykę twórczą opierał więc na myśleniu obrazem, 
metaforą. Jednak w odróżnieniu od francuskiego poprzednika nie odgradzał się 
od świata, nie widział w rzeczywistości wroga dla sztuki, nie uciekał od niej – 

jak autor Statku pijanego – w nieskrępowane żadną konwencją obyczajową 
królestwo ducha (choć obu poetów łączy właśnie symboliczna prezentacja przed-

stawień świata wyobrażonego, zainteresowanie światem marzenia). Pisze przecież 

Gajcy ,,Przechodniu powiedz imię, a poznamy miejsce marzenia, które niesie 

bezpiecznie i lekko” (170). Zwracając się w ten sposób do napotkanego przypad-

kiem człowieka – zaprasza do duchowej wędrówki ku miejscu wewnętrznej 
szczęśliwości, które ma uwolnić świadomość od grozy, odgrodzić od realiów 
okupacyjnych

18
. Powstałe pod znakiem marzenia wiersze Gajcego i Rimbuada 

ujmują oryginalnością i trafnością skojarzeń, niezwykle plastyczną kreacją 
językową rodem z pogranicza snu. Oto nasączone treścią uczuciową projekcje 
wyobrażeniowe poddają się surowej kontroli – zawęźlonej na skutek otwarcia  

na wizyjną perspektywę – świadomości. Sławomir Kassowski tak komentuje 
przełom w metodzie twórczej, jaki stał się udziałem autora Statku pijanego: 

Kiedy parnasiści wsłuchiwali się w niezwykłe kadencje Statku pijanego, 

mieli wrażenie, że ziemia usuwa im się spod nóg. Oto bowiem pojawił się 

poeta, który postanowił oderwać sztukę od ziemi i umiejscowić w sferach 

czystego marzenia. Oto poeta, który stara się zadomowić w rzeczywistości 

obiektywnie nieistniejącej. Wszystko to trzeba stworzyć mocą demiur-

gicznych zaklęć19
. 

Poetycki gest Rimbauda był gestem jednorazowego zrywu. Wspaniałym 
otwarciem dla nowych możliwości słowa i zarazem zamknięciem w obliczu 
odkrycia i autokreacji w świecie „pustej transcendencji”20. Był olbrzymim krokiem 

                                              
18

  Na rzeczywiste istnienie owego umiejscowionego strukturze bytu ludzkiego ośrodka spokoju, azylu, 
zwraca uwagę filozof poetyckiego marzenia Gaston Bachelard: „Niepodobna przecenić owych marzeń 
ujętych w ramy, marzeń skupionych wokół pewnego ośrodka, w których kontemplacja to wzrok 
kontemplującego. […] marzyciel przeżywa coś w rodzaju dialektyki bezkresu i przytulności, 
rzeczywistą rytmo-analizę, w której jestestwo odnajduje na przemian wyjście ku światu i poczucie 
bezpieczeństwa”. Por. G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka, Warszawa 1975, s. 318. 

19
  S. Kossowski, Baudelaire i Rimbaud poeci przełomu, Warszawa 1988, s. 31. 

20
  „Nikt ostatecznie nie jest w stanie wytłumaczyć na czym miała polegać idea pustej transcendencji.  

W ostateczności trzeba się zgodzić, że prowadziła ona po prostu do deformacji rzeczywistości i tradycji 
literackiej. Sukcesem Rimbauda jest jednak zwycięstwo nad chaosem pojęciowym w postaci słowa, 
które wspomagało jego sugestywne wizje. Tworząc chaos jednocześnie go przezwyciężał jako artysta, 
któremu nieprzeciętny talent nie pozwolił rozpłynąć się w bełkotliwym pustosłowiu”. Por. Ibidem, s. 31.  
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w metodzie twórczej, a zarazem dość enigmatycznym i być może nieporadnym 
jeszcze na gruncie filozoficznym. Antytradycjonalizm ginął w patetycznej retoryce 

twórcy aspołecznego i etycznie obojętnego. Mógł piętnować ciemnotę i zakłama-

nie chrześcijańskiego filistra, ale nie mógł podjąć dialogu z teologiczna myślą 
św. Augustyna czy św. Tomasza. Sformułowanie francuskiego rówieśnika,  
w którym wyraził on przekonanie o wyższości poety bez serca – musiało się wydać 

Gajcemu nieco egzaltowane i naiwne w sytuacji, kiedy na co dzień doświadczał 
owej „wyższości” już nawet nie ducha, a świata bez serca. Chaos w świecie, 
którym rządzi prawo natury, prawo silniejszego, pogański kult zwycięzcy  
i nadczłowieka, monstrualne przeinaczanie wartości, przezwyciężać można było – 

paradoksalnie – właśnie dzięki wyobraźni (wyobrażeniom piękna, które pobudza 
do miłości, każe smakować życie we wszelkich jego przejawach, poznawać,  
a przez to cenić, przyjąć postawę afirmatywną). Stąd wyobraźnia twórcza pojęta 
jako zdolność do projektowania lepszego świata, nasycona (to jej zadanie 

dydaktyczne) głęboką treścią etyczną i moralną – porządkuje wewnętrzny świat. 
Staje się ocaleniem dla człowieka, dla jego suwerenności i niepowtarzalności.  

Gajcy podobnie jak Różewicz uważał, że poza artysty (wzorzec wypraco-

wany przez romantyków i symbolistów) zniekształca i fałszuje własny, ludzki 
wizerunek. Dlatego tworząc literacki autoportret – chciał przekazać potomnemu 
obraz pełen ciepła i ufności, pogody, ale i nostalgicznego wzruszenia. Swój ostatni, 
napisany w konstancińskiej willi Romana Bratnego poemat Do Potomnego 

kończy słowami: 

ja – odwrócony – serce pełne  

miłości smutnej niosę jak  

żołnierz mogiłę pod swym hełmem  

niesie przez czas (306) 

Zawarta w poemacie Do potomnego humanistyczna pedagogika lirycznego 

przekazu odróżnia te wiersze (skierowanie się jakby do wnętrza, a zarazem na 
zewnątrz) od wcześniejszych, a zwłaszcza od Widm, gdzie takie emocjonalne 

otwarcie nie byłoby możliwe ze względu na wielopłaszczyznową, komplikującą, 
gromadzącą środki formalne i elementy treściowe różnych gatunków, strukturę 
poematu. Widma cechuje: wielogłosowość, nastawienie na efekty wizualne, 
kreacyjno-wybrażeniowe, fantazjotwórcza groteskowość, a nawet humor, zaś 
wizyjny profetyzm powoduje, że jednostka traci poczucie realności pod naporem 
oniryczno-eterycznych wytworów imaginacji. Natomiast w Gromie powszednim 

Gajcy skupia się przede wszystkim na samym sobie, odsłania subtelną sferę 
prywatności (stąd niemal kameralny nastrój tych wierszy).  

Mimo tonu emocjonalnej szczerości w obrębie tych krótszych (bardziej 
spójnych myślowo) form lirycznych – dystans jednak istnieje. Pojawia się przy 

podejmowaniu tematyki o podłożu religijnym, a ściślej teodycei, która ujawnia 

się w mocno przeżywanym przez autora Wezwania poczuciu aksjologicznego 
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rozdźwięku (również na terenie metaforyki ) między istnieniem zła na świecie,  
a wszechmocą i dobrocią Boga. Dystans ten maskowany jest ironią ( która wyparła 

wcześniejszą groteskę). Akty zwątpienia i niepewności „Przemawiasz do mnie 

czy szyderczy / pociskiem godzisz” (192) i akty wiary przeplatają się ze sobą, 
misternie ukryte i ciche w intonacji: „niebo jak ścieżka ogrodu / wróci nas sercu  

i przyjmie” (159). Jedne i drugie są kontekstualnie wymienne.  

3. Tradycja katastroficzna – zbieżność i przełamanie konwencji  

W poemacie Widma dominuje tonacja międzywojennego katastrofizmu. Niepokój 

przeczuć zyskuje artykulację wizyjną, kosmiczną. Następuje dezintegracja 

dotychczasowych struktur świata, rozpad form na elementy pierwotne, ścieranie 
się żywiołów wody i ognia, zatarcie granic osobistego wizerunku. Dla tego typu 

katastroficznej perspektywy szukano uzasadnienia w historiozoficznym ujęciu 

czasu – jako źródle nieustannej przemiany. Małgorzata Mikołajczak tak ujmuje 

ogólne cechy poetyki wypracowanej przez koryfeuszy II awangardy:  

Kosmiczna perspektywa, struktury mityczne w sposobie prezentacji świata, 

skłonność do patosu i profetyzmu, podniosłość tonu i klasycyzująca fraza 

wiersza, a wreszcie konkret zastępowany pojęciami i kreacja podmiotu 

mówiącego jako przedstawiciela zbiorowości, solidaryzującego się ze 

zbiorowością – to cechy tego sposobu mówienia21
.  

Katastrofizm czuły był na ferment w dziejach społeczeństw i nawroty do 

dzikich instynktów natury, stąd – jak się miało wkrótce okazać – wyrażał uzasad-

niony
 lęk przed napływem nowej fali barbarzyństwa. Autorka W cieniu 

heksametru tak ujmuje charakter tej problematyki: „Technika ta miała wyrażać 

przemianę pozornie sielankowej rzeczywistości w pełną grozy legendę. […] Dla 

większości tego pokolenia świat i społeczna rzeczywistość odbierane były przez 
pryzmat chaosu”22. Gajcy jako poeta spełnionej apokalipsy zmuszony był chaos 

ów przezwyciężyć. I to jest ta ostateczna granica, która zasadniczo odróżnia go 

od poetów drugiej awangardy. Dziejącej się zagładzie otaczającego go świata 
próbuje przeciwstawić ponadczasową harmonię (materialną i etyczną), w której 

szuka oparcia, a którą gwarantuje Boska wieczność. Cały nurt katastroficzny 

poszerza o wielką eschatologię przy groteskowym ujęciu wątków liturgicznych 
(ze średniowiecznym misterium i barokowym diabłem). Ale modlitwa o przy-

spieszenie paruzji (potraktowana tu poważnie) staje się – poprzez odświeżenie 

rytuału na modłę romantycznej improwizacji – aktem klęski, błyskotliwym 
teatrem działań skazanej na niepowodzenie imaginacji (gdyż nie wchodzi poza 

                                              
21

  M. Mikołajczak, W cieniu heksametru. Interpretacje wierszy Z. Herberta, Zielona Góra 2004, s. 157. 
22

  S. Stabro, Katastrofizm Żagarów [w:] Chwila bez imienia, Chotomów 1992, s. 103-106. 
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ramy własnego psychizmu, nie jest skuteczna). Dlatego autor poematu Widma 

ostatecznie rozstaje się z romantyzmem, a zwłaszcza ujętym przez jego pryzmat 

mesjanizmem. Ceremoniał zaklęć, wezwanie Boga nie przynosi nadziei. Unoszący 

się w specyficznie wyobrażonym powietrznym sarkofagu podmiot liryczny 

oświadcza: „Nie złamałeś mej mocy / Jestem sam !” (223). Nadzieję przynosi 

matka w Zwiastowaniu w sposób tyleż intymny, co tajemniczy. To jej przesłanie 

stanie się kluczem dla późniejszych religijnych poszukiwań i ustaleń Gajcego.  
Jej przedarcie się przez strumień niepokojących i fascynujących zarazem wizyj-

nym przepychem obrazów znamionuje również ostateczne rozstanie się poety  

z katastrofizmem. Odtąd poeta skupia się na kształtowaniu wzorca osobowego, 
który ma sprostać wyzwaniom czasu, określić swój stosunek do rzeczywistości  

i dokonać ostatecznego wyboru.  

W Gromie powszednim, który w nakładzie 500 egzemplarzy wydał poeta 
tuż przed wybuchem powstania, ów wzorzec poety żołnierza wyznaczy kierunek 

ujęcia ludzkiego cierpienia, miłości i śmierci poprzez odwołanie się do chrześci-

jańskiej symboliki związanej z pojęciem miłości, krzyża i męczeństwa, pokornego 

jednania się z losem mieszkańców Warszawy. Poprzedzający Grom powszedni 

poemat Widma stanowi kontynuację pewnych immanentnych cech poetyki twór-

ców z kręgu Żagarów (Rymkiewicz, Zagórski) i Kwadrygi (Sebyły). W ich twór-
czości jak zauważa Stanisław Stabro: „Rzeczywistość staje się porządkiem pozor-

nym, elementem płynnym. Z tym łączy się ironiczny do niej stosunek bohatera 

lirycznego, zamykany w długiej, rozluźnionej frazie zróżnicowanego metrum. 
Długa, rozbijana fraza, formy nieregularne, stają się komponentą utworu”23

.  

Aleksander Rymkiewicz w Tropicielu stwarzał rzeczywistość zupełnie 

odrealnioną (hiperbolizacja, kosmizacja), gdy Jerzy Zagórski mimo podobnej 

skłonności do jej mitologizowania – zachował jeszcze pozory związków z realiami. 

Typ i sposób obrazowania Rymkiewicza (dynamiczny, skondensowany, gęsty od 

metaforycznych znaczeń) wydatnie wpłynął na zwarty tok mowy autora Widm:  

Rymkiewicz: Przez czarne piaski i diuny wiruje jaskrawa planeta,  

o żółte wybuchy eterów śliskim ociera się grzbietem24
.  

Gajcy: Marszczy się skóra globu, lasami zapada i pęka,  

Płacze serdeczny kamień (234).  

We wczesnych poematach Gajcego przekłada się to na swobodny stosunek 

do czasu. Mityczna rzeczywistość: „Gotowe są mury Jerycha [226], „i rzemyk 
rozplata wodzowi bohater wśród krzyków miłosnych” (226) – przemieszana jest 

realiami historycznymi z różnych okresów: „wyszedł z pętlicą na krtani / 

Traugutt wargą poruszał” (220), perspektywy ulic podpalił wichrem husarskich 

                                              
23

  Ibidem, s. 102. 
24

  Aleksander Rymkiewicz, Tropiciel, [w:] Poezja polska okresu międzywojennego, Wrocław 1987, s. 552.  
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skrzydeł” (198). W ten sposób ciekawą funkcje pełni również czas w Gromie 

powszednim, gdzie następuje charakterystyczne przenikanie jego płaszczyzn 

(tyle, że w wymiarze zawężonym do doświadczeń własnego życia).  

Innym ważnym dla Gajcego poetą był Jerzy Zagórski, który zasadniczo 
wpłynął na kształt formalny Widm. Zagórski pisał z rozmachem, szeroką frazą  

i przy nadrealizującym obrazowaniu (postrzeganiu rzeczy i zjawisk z pogranicza 

snu i jawy, przy zachowaniu realiów rzeczywistości – jak np.: w groteskowych 

ulicach Kairu) potrafił stworzyć atmosferę napiętą między baśniowo-fantazyjnym 

spektaklem wrażeń zmysłowych i ostro zarysowaną rzeczywistością sytuacyjno- 

-przestrzenną: ulic, placów, śródmieść etc. Podobnie w Widmach można 
zaobserwować przeplatanie się wątków wizyjnych z realną sytuacja historyczną 

(realnymi zdarzeniami). Ale z Zagórskiego Gajcy zaczerpnął swoistą, mocną, 

otwartą przestrzennie intonację, która nadaje tempa poszczególnym, nakłada-

jącym się na siebie wizyjnym sekwencjom:  

Zagórski: Kwietniowy księżyc wieczorem trzy razy większy niż zwykle  

czerwono, czerwono się ranił gałęźmi śródmiejskich drzew25
  

Gajcy: Wielokroć gwiazdy stawały nad ciemną równiną,  

mowa splątanych kopyt dudniła w łozach i wierzbach (221).  

Z kolei wpływ poetyki Władysław Sebyła uwyraźnia się w poemacie 
Tadeusza Gajcego Wczorajszemu. Autor Obrazów pamięci stworzył podatny grunt 

dla kształtowania się wypowiedzi lirycznej w oparciu o subtelną grę słów, kojarze-

nia ich w zaskakujących – choć powściągliwych w doborze – konfiguracjach. 

Uczył spontaniczności, miękkości i elastyczności w prowadzeniu frazy (konstru-

owaniu strof), będąc zarazem, można powiedzieć, prekursorem swoistej dykcji 

Gajcego (jego subtelnie intymnego, w ściszonym nagłosie, sposobu mówienia): 

Gajcy: Ufałeś: na niebo jak na strunę miękko złożysz dłoń,  

muzykę podasz ustom, utoczysz dotknięciem (103), 

Sebyła: Łąki zbroczone mgłami i noc wkoło ciemna. 

Zbudź się z płaczu i pogaś gwiazdy w łzach odbite26
. 

4. Pod patronatem Czechowicza  

Niekwestionowanym jednak mistrzem Gajcego był Józef Czechowicz, który 
zasadniczo wpłynął na liryczny charakter, kondensację metaforyzowanych treści 
i kształt formalny wierszy autora Gromu powszedniego. Grzegorz Bojnicki  

w opublikowanym na łamach Kresów artykule o poezji Józefa Czechowicza, 

                                              
25

  Jerze Zagórski, Kair, [w:] Poezja polska…, op. cit., s. 527. 
26

  Władysław Sebyła, Obrazy pamięci, idem, s. 482. 
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zwrócił uwagę, że ten najwybitniejszy obok Bolesława Leśmiana poeta między-

wojnia, patronował w sposób szczególny twórczości młodych poetów Warszawy:  

W Czechowiczowską, awangardową tradycję poetycką jakąś zadziwiającą 

świeżość tchnęli dopiero dwudziestoletni poeci Warszawy, Baczyński  

i Gajcy, a uczynili to, jestem przekonany, z wielkim udziałem swojej 

młodości, młodości najbardziej skłonnej do miłosnego wzruszenia. Może 

to właśnie ono, miłosne wzruszenie, urzeczywistnione jak u Leśmiana czy 

Kolumbów, w aktach desperacji, w całej swej tymczasowości i bez-

rozumnym trwaniu – przygotowuje jeszcze jeden zryw, tym razem zryw 

ku transcendencji?
27

.  

Z poetą lubelskim, który zginął od bomby lotniczej w pierwszych dniach 

września 1939 roku, łączy ostatniego redaktora SiNu przede wszystkim stosunek 
do procesu twórczego, który w dużej mierze wymyka się werbalizacji i zawsze 
pozostanie osobną tajemnicą każdego poety (według założeń współczesnej krytyki 

tematycznej do pewnego stopnia można odtworzyć zakodowane w dziele akty 
świadomości twórczej, uruchamiając własne przeżycia i wyobraźnię podczas 

wnikliwej lektury dzieła). Mechanizm twórczy w przypadku obu poetów wydaje 
się być podobny. Polega on mniej więcej na zstępowaniu w sam środek emocjo-

nalnego doznania i wynajdywaniu dlań jak najbliższego w wyrazie ekwiwalentu 
językowego. A więc na uchwyceniu – nazwijmy to bardzo niedoskonale – 

„absolutnego momentu poezji”. Stąd dominuje „ja” teraźniejsze, uczestniczące  
w przeżyciu (stwarzające się poprzez wizje), a dystans jest trudno osiągalny.  
To zasadniczo odróżnia obu poetów od Miłosza, który, choć rzeczywiście wpłynął 
na Baczyńskiego, np. jeżeli chodzi o pewne rozwiązania stroficzne i językowe 
zwroty, to jednak dla rozwoju poetyki Gajcego – jest mniej ważnym poetą.  
Bo autor Trzech zim to właśnie poeta dystansu. Ważny jest w jego twórczości 
stosunek podmiotu do czasu przeszłego (a nie jak u Czechowicza i Gajcego 

stawanie się podmiotu poprzez projekcje wizyjne, w czasie teraźniejszym).  
U Miłosza przeważa postawa kontemplacyjno-refleksyjna, z wysuniętym na 
pierwszy plan pierwiastkiem intelektualnym (u Gajcego to zawsze jednak będzie 
emocja). Styl autora Ocalonego osadzony jest w dalszej tradycji, cechuje go: 

posługiwanie się tradycyjną metaforą (a więc mniejszy wpływ awangardowych 

technik), narracyjny tok wypowiedzi („liryczna epickość”) przy mocno zrytmizo-

wanej, komplikującej składni (Podróż, Książka z ruin, Rzeka) częste operowanie 

mocno rozbudowanym porównaniem, a nawet patos z dozą retoryki: „O ranne 
gwiazdy, zamglone cysterny, / wszystko, co siłą swoją serce rani”28

.  

Mimo oczywistych zbieżności w procesie powstawania i kształtowania 
materiału lirycznego – między Czechowiczem a Gajcym istnieją też różnice. 
                                              
27

  G. Bojnicki, Pierwsze krople burzy, „Kresy” 2000, nr 1 (41), s. 97. 
28

  Miłosz, Siena [w:]Wiersze, t.1, op. cit., s. 72.  
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Podstawowa polega na tym, że Czechowicz szuka maksymalnej styczności  
z przedmiotem poddanym lirycznej impresji, czyli psychicznie wiąże się z obser-

wowanym obrazem, wtapia się w pejzaż prowincji, (Prowincja noc, Cmentarz 

lubelski, Na wsi, Westchnienie, Daleko, Toruń) jest mistrzem nastroju i malar-

skich półtonów. Natomiast Gajcy styczność tę zrywa, transformuje, chłonie 

rzeczywistość, przekształca i stwarza na nowo, dostosowuje do zupełnie osobnych 

praw wyobraźni. W miejsce impresyjnych nastrojów pojawia się ekspresja 
rozbudzonej (wielokroć fantazjotwórczej) imaginacji. W tym kontekście warto 

posłużyć się trafną sugestią wspomnianego wcześniej inicjatora badań nad 

wyobraźnią twórczą w dwudziestowiecznej humanistyce europejskiej Gaston 

Bachelard, który doradza czytelnikowi wierszy: „aby nie traktował obrazu jak 

przedmiotu, a tym bardziej jak substytucji przedmiotu, lecz żeby uchwycił jego 

odrębną rzeczywistość”29
.  

Są jednak u Czechowicz utwory również ekspresyjne i właśnie one są 
Gajcemu niezwykle bliskie, przez co niewątpliwie wpłynęły na jego rozwój. 
Jestem przekonany, że utwór Modlitwa żałobna osadził się mocno w lirycznym 
przeżyciu Gajcego, który znalazł w nim ową „płynność”, swobodny tok i miękkość 

frazy, myśl skondensowaną w ekspresyjnym, dynamicznym obrazowaniu,  

a zarazem trafność i powściągliwość formalną  

Czechowicz:  

że pod kwiatami nie ma dna  

to wiemy wiem  

gdy spłynie zórz ogniowa kra  

 wszyscy pośniemy  

będzie się toczył wielki grom  

z niebiańskich lewad  

na młodość pół na cichy dom  

w mosiężnych gniewach30
  

Gajcy:  

Porasta jesienną mgłą  

mój kraj jak włosem siwym  

lecz nim pożegnam go  

dłonią z męczeńskiej gliny  

lecz nim się zgodzę w koroną  

cierniowych lip i wezmę  

w bok mój i serce bezbronne  

ciemność jak ostre narzędzie [190] 

                                              
29

  Cyt. za Jan Błoński, Teoria dramatu poetyckiego Gastona Bachelarda, „Pamiętnik Literacki” 1962,  
nr 1 (53), s. 313. 

30
  Józef Czechowicz, modlitwa żałobna, [w:] Przez kresy, Kraków 1994, s. 210. 
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Widać wyraźnie jak warstwa melodyczna koordynuje nakładające się  
na siebie metaforyczne spiętrzenia (upłynnia, rozluźnia więzy zdaniowe, a przez 
to strofa ta staje się łatwa do przyswojenia dla czytelnika, Miłosz dyskretnie ją 
naśladuje w Piosence o porcelanie). Cechuje ją wydatnie skrócony wers (7-10 syla-

biczny), delikatnie zaznaczona (najczęściej asonansem w klauzuli) przerzutnia, 
spokojny tok wypowiedzi (przez podporządkowanie składni równomiernie roz-

łożonym na wersy akcentom tonicznym). Gajcy był niekwestionowanym mistrzem 

słowa, umiejącym wydobyć wszystkie odcienie jego barwy i dźwięku, upajać grą 
rymów (asonansów i konsonansów), brzmieniem, instrumentacją głoskową i sub-

telną orkiestrą aliteracyjną. Ponadto tworzył w obrębie słów niespotykane dotąd 
jakości, świadczą o tym metafory czasownikowe: „serce kląska”, „klaszcze” „stół 
się spiętrza”, „dzwony pieją”, „słonecznik skręca instrument”, formy imiesło-

wowe: „ ucieleśnię się powtórny” , „rozmnożę się liczny”, epitety „ stalówki sinej 

ostrze”, porównania, gdzie „łokcie latają jak tłoki”, „warga otworzy się jak lufa”.  
Bronisław Maj, poruszając problem specyfiki poetyckiego obrazowania 

Gajcego, zwraca uwagę, że „w istocie mamy do czynienia nie z rzeczywistością 
obrazu, lecz z rzeczywistością językową: »nie do zobaczenia«31

. I to jest ta 

zasadnicza różnica w konstruowaniu obrazu między Gajcym a Czechowiczem.  
U autora Miłości bez jutra rzeczywistość wchłonięta staje się już inną rzeczy-

wistością, podporządkowaną osobnym prawom wyobraźni, nieustannie (przed-

miot) przeobraża się, ledwo uformowany kształt za chwilę przemienia się w inny: 

„pióro zaś / wysmukłym krzyżem w palcach rośnie” (304). Obrazy tego typu – 

raz można zobaczyć, a raz nie. A jeśli można uchwycić – to jedynie momentalnie 

w wyobraźni, a nie w odniesieniu do świata realnego. Pióro, które podczas 
pisania rośnie i powoli przeobraża się w krzyż – jest do zobaczenia, podobnie jak 

na przykład taki ruchomy rysunek:  

I zawiruje krągły stół  

i świeca wstąpi w ciemność,  

przy której ciosam zgrzebny rym  

i kocham cię na przemian (186).  

Często jednak – nawet taka wizualizacja nie jest możliwa, a wtedy mamy 
do czynienia właśnie z pozorem, „złudzeniem obrazu” – jak to określa Bronisław 
Maj: „Poezja Gajcego nie odtwarza, »nie odbija« rzeczywistości. Stwarza 
rzeczywistość własną”32. A więc jest to wyobraźnia ekspresji, odwołująca się  
do sugestywnego i wyrazistego sposoby wyrażania uczuć, żywa, dynamiczna, 
stwarzająca i nieustannie modyfikująca ledwie co zaistniałe formy.   

                                              
31

  B. Maj, Biały chłopiec, Kraków 1992, s. 215. 
32

  Ibidem, 226. 



RAFAŁ BRASSE 

94 

Z pewnością trudno byłoby się zgodzić z tezą jakoby Gajcy pisał  
w natchnionym transie i nie korygował materiału lirycznego. W swoich naj-
lepszych wierszach jest niezwykle wyrównany, olśniewa całością, a nie fragmen-

tami (i choć podczas lektury doznanie estetyczne zawsze wyprzedza refleksję 
intelektualną, to jednak jedno nie staje się kosztem drugiego). Obcując z poetyką 
autora Miłości bez jutra, nie wyczuwa się wysiłku włożonego w mozolną pracę 
nad słowem, brak jakichś, wymuszonych przez narzucony gorset formalny, 

mechanicznych łączeń między związkami zdań. Stąd wrażenie dużej łatwości 
pisania, które z kolei rodzi podejrzenie, jakoby Gajcy nie do końca panował nad 
bogactwem swego talentu (zauroczony był urodą niezwykłych skojarzeń, a przez 
to mniej krytyczny wobec znaczeń, jakie w sobie niosą). Nastawianie na efekty 
zewnętrzne miałoby osłabiać wartość intelektualną (przez wrodzony dar upłyn-

niania zdań w kunsztowne strofy), a zatem jakoby treść nie nadążała za formą. 
Takie stwierdzenia byłyby jednak bardzo powierzchowne i z gruntu błędne  
w ocenie. Między obrazowaniem i wyobraźnią (zawartą w niej siłą ekspresji),  
a warstwą dyskursywną istnieje ścisła współzależność. Mówiąc najprościej, 
Gajcy myślał metaforą, sugerował myśl przez obraz, który, choć wysuwa się na 
pierwszy plan, tworząc charakterystyczny dla tego poety nastrój, to jednak poza 
aurą nostalgicznego wzruszenia staje się nosicielem głębokich treści duchowych:  

Porasta jesienna mgłą  

mój kraj jak włosem siwym (190).  

Ojczyzna, zaczarowana pejzażem mglistego poranka, wabi jakby stłumioną 

melodią płynącą z miejsca pożegnań; przyrównana do siwiejących włosów matki 
(stary ten topos ojczyzny-matki zostaje tu cudownie odświeżony) jako ziemia 
pełna codziennych trosk i zmartwień – sublimuje w sobie dojrzałą do pełni miłość, 

daną nam niejako naturalnie, atawistycznie; dojrzewa niczym słodki i cierpki 
zarazem owoc. Mistrzem tworzenia takich klimatów był Józef Czechowicz  
i tu jego wpływ jest wyraźny: „smutku pora siwa / porasta mieszkania sprzęty”33

. 

Nie jest to jednak estetyczna kalka czy proste zapożyczenie. Gajcy podświadomie 

wykorzystuje czechowiczowski pierwowzór, nadając mu nową, odmienną 
znaczeniowo i stylistycznie jakość. Innymi słowy, na podłożu intuicyjnie 
przyswojonego, lekturowego prototypu, tworzy już własną, oryginalną meta-

forykę. Tak pojęta inwencja twórcza – w obrębie przetransponowanych na własny 
użytek – międzysłownych skojarzeń: „Porasta jesienną mgłą” – „porasta miesz-

kania sprzęty”, „mój kraj jak włosem siwym” –„smutku pora siwa” pozwoliła 

Gajcemu bogacić i uwrażliwiać własną wyobraźnię językową. Zresztą, tego typu 
bezpośrednich nawiązań, nie jest wiele.  

                                              
33

  J. Czechowicz, op. cit., s. 189. 
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Wydaje się, że autor Miłości bez jutra, czerpiąc inspirację i kontynuując 
do pewnego stopnia założenia programowe II awangardy, w swojej praktyce 

twórczej ostatecznie zdołał przełamać wypracowaną przez krąg tych poetów 
konwencję (obecną jeszcze w Pieśni nostalgicznej). Można nawet powiedzieć,  
że w przeciwieństwie do monumentalnej, rozbudowanej i zawiłej składniowo 
frazy Miłosza – podobnie jak Józef Czechowicz – narzucił sobie większą 
dyscyplinę formalną, co stanowi przecież atut prawdziwie nowoczesnej poezji, 
którą cechować winna umiejętność operowania skrótem i dążenie do obrazowej 
plastyczności.  

*** 

Autor Gromu powszedniego ze swą być może zaskakującą – ze względu 
na biograficzne uwikłanie w tragizm sytuacji historycznej – afirmacją człowie-

czeństwa, dostrzegał również ciemną stronę ludzkiej natury. Świadczy o tym 
chociażby sformułowanie „i na piersi człowieczej złe pismo” (139), które można 
potraktować jako aluzję do osobowości zdeformowanej przez nakazy prawo-

dawców systemów totalitarnych. Warto przy tym zwrócić uwagę na uzewnętrznia-

jące się w jego poezji pragnienie zbliżenia – poprzez piękno wyobraźni twórczej – 

z matką, przyjacielem, narzeczoną, a także, a może przede wszystkim z człowie-

kiem przyszłości. Co warte podkreślenia, ostatnie wiersze Tadeusza Gajcego 
przyjmują częstokroć charakter lirycznej spowiedzi34. Poeta nie lituje się nad sobą, 
chce, aby odbiorca wczuł się w jego sytuację, utożsamił z rolą, odczytał emocjo-

nalny kod poetyckiego testamentu, a przez to stał się uczestnikiem zawartego  
w nim przesłania miłości, bo tylko nią można przezwyciężyć rozpacz: „i nas 
człowiek pożegna miłością, / jak witamy się co dzień z rozpaczą” (184)] i tylko  

w ten sposób można obopólnie dostąpić katharsis, duchowego oczyszczenia  
w ponadczasowym pojednaniu „podasz jak laur dłonie obie / i kochać będziesz 
razem ze mną” (303), które okazuje się tu zwycięstwem, nie nad pobitym 

wrogiem, a nad samym sobą. Zwycięstwem miłości nad nienawiścią (nieustannie 
prowokowaną przez okupacyjną rzeczywistość).  
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About the role of imagination and the impact poetyk II avant-garde  

on the shape of the language of poetic expression of Tadeusz Gajcego 

Abstract 

Tadeusz Gajcy – like enjoying today a world acclaimed Artur Rimbuad – 

belongs to the Group of poets of the symbol and the imagination. The author  

of the child his creative practice was so thinking the image, metaphor. When applying 

on the basis of articles literary and creative practice of the author to the child, you can 

be tempted to declare that the poet has set the imagination a specific role in the 

formation of aesthetic sensitivity and moral. Concepts such as love, patriotism, 

friendship, birth-place, a sense of community the fate bestowed the deep personal 

dimension. In addition, drawing inspiration and continuing to some extent political 

program II avant-garde, creative practice finally managed to break the well-established 

by the circle of these poets Convention. Happening the crash, destroyed world around 

him trying to defy a timeless harmony (and ethical). Created the master poet soldier 

calculates the direction of the shots of human suffering, love and death, by reference  

to the symbolism associated with the concept of the cross and martyrdom of the depen-

dence of the current in the video poem Spectrum katastrofizmem, focused on shaping  

the ethical standard, which was to meet the challenges of the time, specify your relation-

ship to the occupation of reality.  

Keywords: the imagination of creative, ethical pattern, poetry a visionary  

 


