
Tadeusz Gajcy (1922-1944) 

Katastrofista czy buntownik?
„Leży Gajcy przysypany ziemią. Już na wieki dwudziestodwuletni” – napisał Czesław 

Miłosz. 22-letni poeta, który zginął w Powstaniu Warszawskim, spoczywa na warszawskich 
Powązkach. Tadeusz Gajcy był poetą czasu wojny i żołnierzem Armii Krajowej. Publikował 
w podziemnym miesięczniku literackim „Sztuka i Naród”.

8 lutego minęła 100. rocznica urodzin Tadeusza Gajcego.

MIROSŁAWA KRUSZEWSKA

Już po wyzwoleniu Warszawy odnalazła 
go matka w gruzach kamienicy przy ul. Prze-
jazd 1/3. Leżał skurczony na boku, z urwaną 
pociskiem nogą. Na pokrytej warstwą pyłu i 
śniegu twarzy błądził uśmiech, jakim zwykła 
swych bohaterów obdarzać śmierć. Od dawna 
spodziewana, przyszła po niego w huku dział 
16 sierpnia 1944 roku.

I spełnić więcej się nie może
Bo to już kres i płynność wieczna
Stalówki mojej sine ostrze
Jak serce trwanie me określa
(„Do potomnego”)

Był nie tylko z pokolenia 22-letnich żoł-
nierzy wojennej Warszawy oraz najbardziej 
tragicznych jej dni, lecz także jednym z wy-

bitnie utalentowanych – obok Baczyńskiego, 
Borowskiego i Trzebińskiego – twórców, 
których debiut przypadł na lata niemieckiej 
okupacji. Jak oni, łącząc obowiązki artysty z 
działalnością konspiracyjną, pozostawił zróż-
nicowaną i bogatą w przemyślenia spuściznę 
literacką, niestety, nie zabezpieczoną nigdy 
pełnym wydaniem pism ani profesjonalnym 
ich opracowaniem.

Żadnego z powojennych wydań utworów 
Gajcego nie można zaliczyć do osiągnięć sztu-
ki edytorskiej. Co więcej, według uzyskanej 
od brata poety informacji, fragmenty wypoży-
czonej któremuś z badaczy literatury wojennej 
powieści Tadeusza Gajcego „Trzy śmierci”, ni-
gdy do archiwum rodzinnego nie powróciły. 
Strata tym bardziej niepowetowana, że utwór 
nigdzie nie był publikowany. Możliwe, że 
znajduje się on w zbiorach tragicznie zmarłego 
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Rosja —  
cywilizacja śmierci
BOgdAn KOtnIS

My, zbiorowy Zachód, 
nieprzerwanie od wieków 
jesteśmy zaskoczeni bar-
barzyńskim zachowaniem 
Rosjan. Aby poradzić so-
bie z naszym zdumieniem 
i legitymizować rosyjskie 
postępowanie, inwestujemy 
ogromny kapitał intelektu-
alny, aby zracjonalizować ich 
działania i znaleźć sposoby 
na przyjęcie ich do rodziny 
cywilizowanych narodów. 
Często unikamy opisywania 
ich okrucieństw, aby złago-
dzić ponurą rzeczywistość 
ich zachowania. Opisujemy 
ich działania fragmentarycz-
nie, dzieląc je na odrębne gru-
py przyporządkowane poli-
tycznej nazwie, jaką Rosjanie 
używali w danym momencie 
historii. Tak więc traktujemy 
odrębnie zachowania carskiej 
Rosji od działań Związku 
Radzieckiego lub Rosyjskiej 
Federacji. Przedstawiamy 
Rosjan jako ofiary okrutnych 
przywódców – od Iwana 
Groźnego do Putina. W re-
zultacie nasz obraz tego, kim 
są, jest często zniekształcony i 
nie służy jako dokładny opis 
faktów.

Aby lepiej zrozumieć 
ich działania, powinniśmy 
obserwować rosyjskich przy-
wódców i obywateli jako 
kontynuację wysiłków na 
przestrzeni wieków. W takim 
holistycznym obrazie rosyj-
ska historia jawi się jako nie-
przerwane pasmo brutalnych 
działań. Rosja to imperium 
zbudowane przez silną wła-
dzę centralną Moskwy, która 
skolonizowała ogromne ob-
szary Eurazji. Petersburg jest 
przedłużeniem Moskwy ze 
statusem na równi ze stolicą, 
podczas gdy reszta imperium 
to kolonie.

Podczas obecnego bru-
talnego rosyjskiego ataku 
na Ukrainę doświadczamy 
wysiłków łagodzenia opisów 
ich barbarzyństwa. Zamiast 
brutalnej agresji i ludobój-
stwa, niektórzy już akceptują 
rosyjskie warunki, nazywa-
jąc ich agresywny atak na 
Ukrainę i światowy pokój 
jako „operację specjalną”, 
„pokojową interwencję” lub 
„denazyfikację”. Jeśli przyj-
miemy tę politykę teraz, kie-
dy ciała ofiar wciąż znajdują 
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się na ulicach ukraińskich 
miast, wyobraźmy sobie, 
o ile bardziej zawikłany i 
niejasny obraz będzie nam 
się jawił za pięć, dziesięć 
lat. Opisując ich działanie, 
często zaczynamy od za-
strzeżenia, że   nie wszyscy 
Rosjanie są wspólnika-
mi zbrodni. Nazywamy 
to wojną Putina, tak jak-
by jedna osoba dzierżyła 
miecz zniszczenia. Jednym 
tchem dodajemy rosyjskie 
osiągnięcia kulturalne w 
muzyce i literaturze, aby 
złagodzić horror maso-
wych mordów. Zamiast 
gwałciciela z kałachem w 
ręku, Rosjanie chcą, żeby-
śmy widzieli primabaleri-
nę we wdzięcznej pozie.

Rosyjska Wyspa Kani-
bali, położona 550 km od 
Tomska na Syberii, jest jed-
nym z wielu przykładów 
systemowego kanibalizmu 
popełnianego przez rząd 
rosyjski. W ciągu trzech 
miesięcy 1933 roku z 6700 
wysłanych na Wyspę Na-
zino na rzece Ob przeżyło 
2200, a tylko 300 było zdol-
nych do pracy. Rosjanie 
systematycznie dostarczali 
na wyspę ludzi, którzy 
mieli tylko siebie jako żyw-
ność. Wyspa Kanibali to 
tylko jeden z niezliczonych 
obozów koncentracyjnych, 
obozów pracy i gułagów, 
w których więźniowie byli 
zmuszani do kanibalizmu, 
aby przeżyć.

W książce o kaniba-
lizmie z 2021 r., Jak służyć 
człowiekowi: o kanibalizmie, 
seksie, poświęceniu i naturze 
jedzenia, Gary Allen opisuje 
horror jedzenia ludzkiego 
mięsa w różnych kultu-
rach przez wieki. Poda-
je przypadki z Ameryki, 
Australii, Europy i Azji. 
Co zaskakujące, przytacza 
tylko jeden przykład kani-
balizmu w Rosji. Miliony 
zginęły podczas Hołodo-
moru, planowanego gło-
du na zachodzie Rosji w 
latach 30. XX wieku. Allen 
opisuje Ukraińca, który 
jadł ludzkie mięso pod-
czas Hołodomoru. Innym 
przykładem rosyjskiego 
kanibala w książce jest 
opisany przez jednego z 
niemieckich oficerów wię-
zień niemieckiego obozu 

koncentracyjnego. Opisy 
te nijak się mają do syste-
matycznego kanibalizmu, 
który występował w Rosji 
przez dziesięciolecia.

Ukraina jako kraj ma 
dopiero 30 lat. Przypisywa-
nie wszelkich przestępstw 
lub wykroczeń Ukrainie 
przed jej powstaniem jest 
jawną manipulacją. Jednak 
większość dokonań przypi-
sywanych temu terytorium 
przed uzyskaniem przez 
Ukrainę niepodległości jest 
klasyfikowana jako doko-
nania rosyjskie, podczas 
gdy większość okrucieństw 
jako zbrodnie ukraińskie.

Inne przykłady rosyj-
skiej polityki masowych 
mordów miały miejsce na 
terytorium, które Rosja 
zdobyła po ostatecznym 
rozbiorze Polski w 1795 
roku. Rosjanie zabili wtedy 
około 40 proc. ludności bez 
pomocy karabinów maszy-
nowych, bomb kasetowych, 
rakiet i broni chemicznej. W 
czasie II wojny światowej 
Polska straciła 25 proc. 
ludności. Dziś na Ukrainie 
Rosjanie nie mogli pobić ar-
mii ukraińskiej i zająć kraju, 
ale zabijają jak najwięcej 
cywilów, używając artylerii 
i bombardowań lotniczych. 
Pozbawiają miasta jedzenia 
i wody. Kolejki rosyjskich 
sołdatów na Białorusi usta-
wiają się w kolejkach na 
poczcie, żeby wysłać swo-
im rodzinom przedmioty 
zrabowane w Ukrainie. 

Zamiast być ciągle za-
skakiwani rosyjskim barba-
rzyństwem, musimy przed-
stawić dokładny obraz ich 
nieustających okrucieństw i 
lekceważenia ludzkiego ży-
cia na przestrzeni wieków, 
bez jakiejkolwiek manipu-
lacji, która zmiękczałaby 
obraz faktyczny. Tylko z 
jasnym i precyzyjnym spoj-
rzeniem na ich działania 
będziemy w stanie zaplano-
wać jakieś środki zaradcze. 
Biorąc pod uwagę ich histo-
rię, musimy systematycznie 
dokumentować i opisywać 
rosyjski atak na Ukrainę. 
Jeśli kompetentne komisje 
zagraniczne nie będą mo-
gły przeprowadzić grun-
townego śledztwa w Rosji, 
powinniśmy odizolować 
ten kraj od globalnej spo-
łeczności do czasu, kiedy 
świat nie pozna prawdzi-
wej natury zagrożenia, 
jakie stanowią.

Bogdan Kotnis

Rosja...
ciąg dalszy ze str. 1

tradycja postępowania wojsk rosyjskich na 
podbijanych ziemiach – wystarczy poczytać 
książki historyczne na ten temat, a z najnowszej 
historii przypomnieć sobie, co ci barbarzyń-
cy stepowi (wielu z nich ma w żyłach krew 
mongolsko-tatarską) robili w Czeczenii i Syrii. 
Po prostu to chyba naród dzierżący palmę 
pierwszeństwa na świecie, skądinąd pełnego 
barbarzyństwa i zbrodni, to barbarzyńcy i 
zbrodniarze, z czego zawsze sami byli dumni, 
tak władcy Rosji i sami Rosjanie – np. wiersz 
Eugeniusza Puszkina pt. „Rocznica Borodina”, 
w którym przypomina rzeź warszawskiej Pragi 
z 1794 r. (20 tys. ofiar) dokonaną przez carskich 
bandytów w mundurach – i nie ma z nią abso-
lutnie żadnego problemu, jest wręcz dumny z 
tego, że Warszawa została w taki sposób zdo-
byta. Pamiętam jak w jednym z dzienników 
wydawanych w Melbourne (prawdopodobnie 
w The Age) komentator polityczny napisał, że 
Rosjanie będą jedli suchy chleb, popijając go 
wodą, jeśli to pomoże w panowaniu Rosji w 
Europie i Azji. A przecież takie panowanie 
wiązałoby się z podbojami i tym samym ze 
zbrodniami. Takimi samymi jak w Katyniu 
czy Buczy.

Inwazja Rosji na Ukrainę stanowi narusze-
nie Karty Narodów Zjednoczonych. Zgodnie z 
prawem międzynarodowym stanowi zbrodnię 
agresji, która może być ścigana na mocy ju-
rysdykcji uniwersalnej. 25 lutego organizacja 
Amnesty International oświadczyła, że posiada 
niezbite dowody na to, że Rosja naruszyła mię-
dzynarodowe prawo humanitarne, a niektóre 
z jej ataków mogą być uznane za zbrodnie 
wojenne. Organizacja ta oraz Human Rights 
Watch stwierdziły, że siły rosyjskie przepro-
wadziły masowe ataki na obiekty cywilne, w 
tym na szpitale. 27 lutego Ukraina skierowała 
do Międzynarodowego Trybunału Sprawie-
dliwości pozew przeciwko Rosji. Następnego 
dnia naczelny prokurator MTK Karim Khan 
rozpoczął śledztwo w sprawie ewentualnych 
zbrodni na Ukrainie, a 27 lutego również 
polski Instytut Pileckiego powołał Centrum 
Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich na 
Ukrainie im. Rafała Lemkina, który zajmuje 
się zbieraniem świadectw ludności cywilnej i 
żołnierzy ukraińskich (Wikipedia). Prezydent 
USA Biden 16 marca otwarcie nazywał Putina 
„zbrodniarzem wojennym”. I zejdzie on z tego 
świata z tą nazwą i tak zostanie zapamiętany 
w historii.

W tym miejscu chcę zwrócić na jedną 
sprawę, o której zapewne nikt nie pamięta. 
Otóż po napadzie Stalina/Związku Sowiec-
kiego na Finlandię 30 listopada 1939 roku 
Związek Sowiecki został wydalony z Ligi 
Narodów (ówczesne ONZ). Dlaczego dzisiaj 
nie wyrzuci się Rosji z ONZ lub co najmniej 
zawiesi w prawach członkostwa i Stałej Rady 
Bezpieczeństwa? Ile racji było w słowach prez. 
Wołodymyra Zełenskiego wypowiedzianych 
podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa 
ONZ: „Gdzie jest bezpieczeństwo, którego 
potrzebuje Rada ONZ? Nie ma go. Gdzie jest 
ta gwarancja pokoju, którą powinna dać ONZ? 
Rosyjscy żołnierze celowo miażdżą ukraińskie 
miasta”. Dodał też, że „Rosja zmieniła swoje 
weto w Radzie Bezpieczeństwa w prawo do 
zabijania” (Onet 5.4.2022). I świat to toleruje!

Ukraińcy, a także Rosjanie nie witali 
kwiatami wojsk rosyjskich w miejscowościach, 
które sołdaci zdołali zająć, na co liczył Putin. 

Przeciwnie, nie tylko nikt ich nie witał, ale w 
szeregu miast zajętych przez Rosjan doszło do 
protestów miejscowej ludności. Największym 
zaskoczeniem dla Putina i jego dowódców 
wojsk inwazyjnych był i jest bohaterski opór 
żołnierzy ukraińskich walczących w obronie 
ojczyzny. Ich bohaterski opór podziwia cały 
świat. Co prawda dużą rolę w ich zwycię-
stwach nad sołdatami odgrywa nowoczesna 
broń, którą wolny świat dostarcza Ukrainie. 
Nie pomniejsza to jednak patriotyzmu i boha-
terstwa żołnierzy ukraińskich. Tego Putin się 
nie spodziewał. Po pięciu tygodniach walk na 
Ukrainie armia rosyjska nie tylko nie zdobyła 
Kijowa – stolicy Ukrainy, która miała być zajęta 
w kilku dniach, ale zajęła jedynie 12-15 proc. 
obszaru Ukrainy, z którego jest wypierana 
w ostatnich kilku dniach. W tych sukcesach 
ukraińskich, poza bohaterskim wojskim ukra-
ińskim, największą zasługę ma prezydent 
Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ten żydowski 
syn ukraińskiej ziemi udowodnił, że nie tylko 
jest wielkim patriotą ukraińskim, ale także w 
tym trudnym okresie wojennym liderem swego 
kraju na miarę Winstona Churchilla. Bartłomiej 
Sienkiewicz powiedział, że „To, co zrobili 
Ukraińcy pod przewodnictwem Wołodymyra 
Zełenskiego, to zadanie Rosji śmiertelnego cio-
su informacyjnego w skali globalnej. Rosja się 
z tego ciosu nie podniesie, niezależnie od tego, 
jak się dalej potoczą wydarzenia w Ukrainie” 
(Onet 6.3.2022). Co daj Boże, amen. Jednak 
przede wszystkim Ukraińcy zadali kłam tezie 
Putina i prawie wszystkich Rosjan, że Rosjanie 
i Ukraińcy to jeden naród i przez to Ukraina 
powinna należeć do Rosji.

Chciałbym, aby Polacy włącznie z polskimi 
politykami byli tak wielkimi patriotami, jaki-
mi jest bardzo wielu dzisiejszych Ukraińców. 
Ich patriotyzm obronił istnienie Ukrainy. 
Natomiast większość polityków polskich w 
swoich działaniach zachowuje się tak, jakby 
nie byli patriotami polskimi, jakby los Polski i 
Polaków ich nie obchodził. Np. Donald Tusk, 
który był premierem polski w latach 2007-14, w 
artykule „Polak rozłamany”, opublikowanym 
w miesięczniku Znak w 1987 roku, napisał, że 
„polskość to nienormalność”. A wtórowało i 
wtóruje mu w tej jego „miłości” do Polski ty-
siące innych polityków i tzw. intelektualistów 
„polskich”. Zdrada narodowa czy patriotyzm 
inaczej to przypadłość głęboko zakorzeniona 
wśród wielu „Polaków”. Wystarczy zaglądnąć 
do podręczników historii czy życiorysów setek 
„Polaków” w Polskim Słowniku Biograficznym 
– polityków i intelektualistów. Bo chłopi i 
robotnicy polscy – ta prawdziwa sól polskiej 
ziemi – wydali ze swego grona niewielu zdraj-
ców Ojczyzny. Chyba żaden naród na świecie 
nie wydał w swej historii i nie wydaje tylu 
zdrajców co naród polski.

Najważniejsze w konflikcie ukraińsko-ro-
syjskim jest to, że Putin/Rosja nie jest w stanie 
zniszczyć wolnego i suwerennego państwa 
ukraińskiego, co jest ważne z punktu widzenia 
geopolitycznego dla Polski. Chociaż Polska 
graniczy z Rosją na odcinku kaliningradzkim, 
to Ukraina mimo wszystko stanowi ważny 
dla naszego kraju bufor oddzielający Polskę 
od Rosji. Bowiem przed marszem na Polskę 
Rosjanie muszą podbić Ukrainę. A to chyba 
raczej już się im nie uda.

Marian Kałuski
ciąg dalszy nastąpi


