
2 kwietnia 2020 język polski klasa VIII 

 

Temat: Jednostka wobec wielkiej historii. O dylematach poety-
żołnierza. 

 

1. Zapisz lekcję, datę i temat w zeszycie. 

 
2. Przeczytaj o życiu Kamila Baczyńskiego ( poniżej) 

Biografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest typową pokoleniową 
biografią. Urodził się w wolnej, powojennej Polsce w Warszawie w 1921 
roku. Tuż przed wybuchem wojny, bo w 1939 zdążył zdać maturę. 
Pomimo, że należał do pierwszej wolnej generacji nie dane mu było 
spokojne i szczęśliwe życie - trafił na wojnę i w czasie swojej młodości 
nie dane mu było żyć, lecz walczyć. Rodzice Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego widzieli w nim przyszłego poetę, kogoś wielkiego, jego 
ojciec, który był powstańcem, miął nadzieję, że jego syn nie będzie 
musiał nigdy walczyć - wiersz "Rodzicom". Tak się nie stało - 
młodzieniec wybrał czynną postawę, gdyż miął poczucie patriotycznego 
obowiązku. Poeta pisząc o sobie - prezentował los rówieśników. 
Baczyński przeczuwał swoją śmierć - bo śmierć była cechą tego 
pokolenia. Stworzył tak oryginalną poezję, że zapowiadała ona wielki 
talent poetycki, lecz wybrał inną drogę, pragnął walczyć i zginął. Jak 
trudnego wyboru musiał dokonać obrazują dwa wiersze "Wybór" i "Z 
głową na karabinie", w którym pisze: „a ja prześpię czas wielkiej rzeźby 
z głową ciężką na karabinie”. Wielka rzeźba to czas tworzenia. Lecz nie 
piórem nad białą kartką papieru, lecz w oddziale żołnierzy, z karabinem 



zamiast pióra, krwią zamiast atramentu. Taki był los poetów 1920 i w 
tym tkwił ich tragizm. 

3. Doczytaj biografię z podręcznika ze str. 233. 
4. Przeczytaj wiersz K. Baczyńskiego ze str. 233 – 234 „ Z 

głową na karabinie” lub posłuchaj recytacji kliknij 
https://www.youtube.com/watch?v=jEhKnh_RI9M 

5. Zapisz w zeszycie: 

Wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest przykładem liryki 
bezpośredniej, w której podmiot liryczny wyraża wprost swoje uczucia. 
Podmiotem lirycznym jest człowiek młody, który przeżywa tragizm wojny i 
tragizm swojego pokolenia. 

W wierszu bardzo wyraźnie zaznacza się dysonas między wojenną 
rzeczywistością a światem przyrody – tak odległym od przerażającej wizji 
śmierci i zagłady.Podmiot liryczny przeczuwa zbliżające się zagrożenie („Nocą 
słyszę, jak coraz bliżej drżąc i grając krąg się zaciska”). Pragnąc odsunąć od 
siebie owo wyobrażenie, przywołuje czas młodości. 

Zagrożenie sygnalizowane przez podmiot liryczny dotyczy całego 
pokolenia. Ludzie ci dorastali w wolnej ojczyźnie, byli pierwszą generacją, 
która mogła zrealizować marzenia towarzyszące ludziom od 123 lat 
zaborów. Wybuch II wojny światowej gwałtownie przerwał ten sen o wolności. 
Jego głowa spoczywa na karabinie – w ten sposób przesypia on „czas wielkiej 
rzeźby”, a więc najważniejszy okres swojego życia, etap kształtowania 
osobowości, wybierania dalszej drogi życiowej. 

Wypowiedź podmiotu lirycznego kończy się gorzką refleksją na temat 
egzystencji: „Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało/ wielkie sprawy głupią 
miłością”. 
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6. Posłuchaj wiersza w interpretacji muzycznej kliknij  
https://www.youtube.com/watch?v=abAykVEMemY 
https://www.youtube.com/watch?v=PZm1VixRSWM 
https://www.youtube.com/watch?v=_3tbpMm_fC8 


