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Kolędy „mrocznego czasu” 
 
Krzysztof Kamil Baczyński – „żołnierz, poeta, czasu kurz” (Rodzicom, 30 lipca 1943 r.), miał 

dojmującą świadomość, że historia skazała go na zatracenie. Urodzony w 1921 roku, zgodnie 

z przeznaczeniem swej generacji stał się „kamieniem rzuconym na szaniec” i zginął w 

Powstaniu Warszawskim w 1944 roku. A gdy ucichły już działa, uznano go za symbol 

pokolenia Kolumbów. Nazwano „poetą spełnionej Apokalipsy”1. Jego poezja, nie operując 

realiami wojennymi, lecz przyjmującą symboliką nocy i snu, odsłania dramat moralny 

młodych, wychowanych do życia w wolnym od przemocy świecie, którym jednak przyszło 

żyć w rzeczywistości przesyconej złem. O poezji Baczyńskiego mówi się, że reprezentuje 

nurt katastrofizmu. Tak, lecz w przeciwieństwie do tej tendencji z dwudziestolecia, dla 

generacji Baczyńskiego katastrofizm nie był przedmiotem przewidywań czy przeczuć, ale 

wypełnieniem się profetycznej, biblijnej wizji – na oczach młodych ludzi rozpadał się świat 

nie tylko w sensie materialnym, lecz, głównie, etycznym. Katastrofizm Baczyńskiego 

znajdował naoczne potwierdzenie w widzialnym obrazie świata (to dotyczy również innych z 

pokolenia Kolumbów – Borowskiego czy Gajcego). 

„Mroczny czas” ogarnął ziemię. Jak w takiej sytuacji przyjmować Boga-Człowieka, który co 

roku, w grudniu, zstępuje do nas, aby przynieść nadzieję, wiarę i miłość. Jak przywitać Boże 

Dziecię – dar Nieba dany nam, grzesznym. W napisanym 2 grudnia 1941 roku wierszu „Z 

szopką” Krzysztof Kamil Baczyński kreuje wizję białego anioła, który niesie na ziemię 

szopkę. Niebiosa już przygotowały się do narodzin Chrystusa – „w gwiazdach płacząc cicho 

trzeszczy / wigilijne siano”. A szopka wykonana została z tektury, są w niej dwie zaledwie 

figurki – czarna i biała, ale w tej szopce i w tych figurkach stopiły się wszystkie pragnienia 

ludzkości, wizualizują one nasze marzenia i potrzeby duchowe. Anioł je znał i „W naprężone 

kusze burz / anioł biały szopkę niósł”.  

Im bliżej ziemi jednak, tym bardziej przemieniała się szopka – figurki słabły, „zanikały / w 

napowietrzną gwiazdy jasność / tekturowo-popielały”. Anioł biały nie ustaje i z szopką 

zmierza na ziemię. 

Aż na grudzie stopą lekką 
stanął niby mgłą i skałą 
i koślawe, głodem ścięte 
ujrzał w grudę wbite - ciało, 
żeber czarnych łuki, spięte, 

                                                
1 J. Kwiatkowski, Klucze do wyobraźni, Warszawa 1964, s. 9. 
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poskręcane rydle rąk, 
brzuch jak bęben życia - wzdęty, 
brzuch zsiniały, brzuch jak tłok, 
i zawrócił. W nieba plusk 
poczerniałą szopkę niósł. 

Wędrówkę białego anioła kończy dotknięcie ziemi, gdzie śmierć, męka, udręczenie. 

Naturalistyczne szczegóły ciała ludzkiego budzą odrazę, ale równocześnie motywują 

zachowanie anioła. Nie może on bowiem przynieść nam szopki, bo cóż tu czeka Bożę 

Dziecię. Ziemia nie jest godna przyjąć Chrystusa. Nie takie były zamierzenia Stwórcy, gdy 

powoływał świat do istnienia, nie takie zadania wyznaczył On człowiekowi. Ten, zamiast 

pielęgnować ogród ziemi, miast być jego strażnikiem i opiekunem, przemienił go w piekło, 

gdzie umarło dobro. Dlatego nawet szopka poczerniała. Może więc Bóg odwrócił się od 

świata, gdy ujrzał bezmiar zniszczeń i śmierci – dzieło człowieka. Może pozostajemy już bez 

ratunku? Wiersz „Z szopką” na taką perspektywę się otwiera.  

Ale przecież zbliża się Boże Narodzenie. Nie mogę pozostawić Czytelników w przekonaniu, 

że wszystko stracone. Sięgam więc po inny utwór Baczyńskiego, po „Kolędę”. Wiersz 

rozpoczyna się apostrofą do białych aniołów, ujętą w formę pytań. Podmiot wiersza chciałby 

wiedzieć, czy istotnie płatki śniegu mogą rozjaśnić czerń nocy (noc w lirykach Baczyńskiego 

jest metaforą egzystencjalnej sytuacji człowieka czasu wojny), czy może aniołowie pragną 

przynieść spokój poległym i zmarłym. Przejmująco brzmi skarga: 

Ciemne noce, aniołowie, w naszej ziemi, 
ciemne gwiazdy i śnieg ciemny, i miłość, 
i pod tymi obłokami ciemnemi 
nasze serce w ciemność się zmieniło.  

Ciemność, czerń to symbole zła. Wyznanie poety mówi, że wszystko zostało skażone, 

wszystko utraciło niewinność. I z tego dojmującego przeświadczenia rodzi się prośba: 

Aniołowie, aniołowie biali, 
o! przyświećcie blaskiem skrzydeł swoich, 
by do Pana trafił ten zgubiony 
i ten, co się oczu podnieść boi, 
i ten, który bez nadziei czeka, 
i ten rycerz w rozszarpanej zbroi, 
by jak człowiek szedł do Boga-Człowieka, 
aniołowie, aniołowie biali. 
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Ujęte w liryczną klamrę intencjonalne błaganie w sposób eksplicytny woła o obecność Boga 

na ziemi, o to, by każdy odnalazł swą drogę do Bożego Dzieciątka, który jest jedyną naszą 

ucieczką od zła, nienawiści, pogardy i lęku.  

Bożonarodzeniowe wiersze Baczyńskiego, powstałe w „czasach pogardy”, nie tchną taką 

radością, w jednej utrzymują nas popularne kolędy i pastorałki. Poeta odrzucił tu 

konwencjonalny entourage, jaki towarzyszy scenom z pieśni na Boże Narodzenie – nie 

znajdziemy w tych utworach pastuszków, zwierząt ani nawet Maryi i Józefa. W tym świecie 

są jedynie biali aniołowie jako wysłannicy niebios, którzy stają wobec ciemności świata i 

człowieka. Ich biel i zapowiedź przyjścia Boga-Człowieka to wartości, ku którym może 

zwracać się zanurzony w mrokach człowiek. Trudną radość opisał Baczyński, bolesne Boże 

Narodzenie. Jednak ono następuje, mimo kataklizmu dziejów. A to oznacza, że mamy do 

czego się uciekać, wiemy, gdzie nasze ocalenie. W Bożej Dziecinie jest bowiem źródło mocy, 

która pozwala znosić trwogę, jaką niekiedy napełniają się dusze. Bóg-Człowiek przybywa – 

otwórzmy serca. 

dr Danuta Paszkowska  

 

 


