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 Patriotyzm Baczyńskiego nie sprowadza się do łatwych haseł. Jest on gorzki i bolesny. 

Poeta zachował nadal swoją skrystalizowaną indywidualność moralną i artystyczną, po stoicku 

patrzy on na los swojej generacji. Pamięta o codziennym upływie krwi w szeregach 

walczących, o ich stałym obcowaniu ze śmiercią. Cena postawy patriotycznej jest więc wysoka 

i mówi o świadomości moralnej młodego twórcy. 
        Kazimierz Wyka 

(Posłowie do Utworów wybranych  

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego) 

 Siódmoklasiści zapoznali się z utworem Niebo złote ci otworzę. Wysłuchali wiersza w 

niepowtarzalnej interpretacji Ewy Demarczyk. Oto fragment tekstu: 

Niebo złote ci otworzę, 

w którym ciszy biała nić 

jak ogromny dźwięków orzech, 

który pęknie, aby żyć 

zielonymi listeczkami, 

 […] 

 

Jeno wyjmij mi z tych oczu 

szkło bolesne – obraz dni, 

które czaszki białe toczy 

przez płonące łąki krwi. 

Jeno odmień czas kaleki 

[…] 

 

 Uczniowie dostrzegli kontrast w budowaniu dwóch różnych rzeczywistości: czasu pokoju i 

czasu wojny. Zauważyli, że utwory K. K. Baczyńskiego są najczęściej smutne, przygnębiające, nawet 

mroczne, ale i wzruszające oraz piękne. Niektórym odbiorcom zapierają dech w piersiach, bo szczerze 

pokazują los pokolenia otoczonego przez wojnę. Z utworów emanuje ból, cierpienie ludzi, którzy 

uczestniczyli w walce. Codziennie byli narażeni na utratę zdrowia lub życia.  

Młodzież, która poznaje utwory K. K. Baczyńskiego, zaczyna bardziej rozumieć, czym jest wojna. 

Skłaniają one do głębokich refleksji i tłumaczą, że wojna przynosi samo zło. Niszczy człowieka i jego 

dorobek. 



 Siódmoklasiści zauważyli, że poeta pisał również o miłości, która dawała mu siłę, aby 

przetrwać trudne chwile. Wiele utworów zadedykował ukochanej żonie Barbarze, rozumiał, że we 

dwoje łatwiej się znosi przeciwności losu. 

Oto fragment wiersza Źródło: 

Bo kochać znaczy tworzyć, 

poczynać w barwie burzy 

rzeźbę gwiazdy i ptaka 

w łun czerwonych marmurze. 

 

 Wśród młodych czytelników byli i tacy, którzy nie obawiali się przyznać, że wiersze K.K. 

Baczyńskiego są trudne, że nie rozumieją wszystkiego dokładnie. Uważają, że należy dany utwór 

przeczytać kilka razy, aby go zrozumieć.  

Wypada się z nimi zgodzić, bo  tylko to poznajemy dokładniej, nad czym cierpliwie się pochylimy. 


