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Czas pracy 170 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron. 

Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu zespo u 

nadzoruj cego egzamin. 

2. Rozwi zania zada  zamie  w miejscu na to przeznaczonym. 

3. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 

4. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy przekre l. 

5. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj  ocenie. 

6. Mo esz korzysta  ze s ownika poprawnej polszczyzny 

i s ownika ortograficznego. 

7. Wype nij t  cz  karty odpowiedzi, któr  koduje zdaj cy.  

Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej  

dla egzaminatora. 

8. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL. 

Zamaluj  pola odpowiadaj ce cyfrom numeru PESEL. B dne 

zaznaczenie otocz kó kiem  i zaznacz w a ciwe. 

 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

ARKUSZ I 

 

STYCZE  

ROK 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozwi zanie 
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rozpocz ciem pracy 
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 Arkusz I 

Cz  I – rozumienie czytanego tekstu 
 

Przeczytaj uwa nie tekst, a nast pnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Odpowiadaj tylko 

na podstawie tekstu i tylko w asnymi s owami – chyba e w zadaniu polecono inaczej. Udzielaj tylu 

odpowiedzi, o ile jeste  proszony. W zadaniach zamkni tych wybierz tylko jedn  odpowied . 
 

MAGIA J ZYKA 
 

1. Przynale no  do danej narodowo ci najpe niej okre laj  trzy elementy: j zyk, wiadomo  

historyczna i terytorium. Je eli chodzi o terytorium, to w naszych poszarpanych dziejach jego obszar 

zmienia  si  w sposób dramatyczny, granice przesuwa y si  raz w lewo, raz w prawo, a  po drugiej 

wojnie wiatowej ustali y si  mi dzy Odr  i Bugiem, z Wis  po rodku. Aktualne granice 

nie pokrywaj  si  jednak z granicami yj cymi w wiadomo ci i utrwalonymi w j zyku. 

Obywatelstwo nie jest to same z narodowo ci , jakkolwiek narody szcz liwe, których byt 

pa stwowy nigdy nie zosta  starty z mapy wiata, stawiaj  znak równania mi dzy oboma. Prowadzi to 

do przeinacze  i zaw aszczania cudzej w asno ci. W muzeum historycznym w Sztokholmie na mapie 

uzbrojenia Europy XVIII wieku or  polski zosta  zaliczony do broni rosyjskiej. Warstw  najpewniej 

chroni c  przed wynarodowieniem i sposobem na przetrwanie – gdy wszystko inne zawodzi – jest 

j zyk. J zyk jest znakiem to samo ci narodowej przekazywanym z pokolenia na pokolenie. W jego 

obronie ludzie szli do wi zienia, na zes anie, na szubienic ; bywa  ostatnim sygna em przed 

egzekucj . 

2. Najbardziej tajemniczym desygnatem w j zyku jest imi  w asne. W historii raju Bóg przywiód  

do Adama wszystkie zwierz ta i ptactwo powietrzne i kaza  je nazwa . Adam da  im imiona i wywo a  

je z anonimowo ci do rzeczywistego bytu. W spo eczno ciach archaicznych strze ono imienia przed 

wiatem zewn trznym, a eby nie wystawia  jego nosiciela na niebezpiecze stwo. Znajomo  imienia 

by a niezb dna dla pokonania wroga w walce lub za pomoc  sztuk magicznych. Dziecko uzyskiwa o 

osobowo  przez nadanie mu imienia. Odbywa o si  to zgodnie z tradycj  przez postrzy yny lub inny 

obrz dek inicjacyjny. Pó niej przez sakrament chrztu. Istnieje ba , w której bohaterka musi odgadn  

imi  demonicznego stwora, a eby uwolni  si  od obietnicy oddania mu pierworodnego dziecka, 

za pomoc, jakiej udzieli  jej, rozpl tuj c k b nici do prz dzenia. W ostatniej chwili m ynarzówna 

zdobywa sekret i nazywa Diabe ka jego imieniem. [...] Warto  s owa by a znana cz owiekowi 

od zawsze. S owo jest starsze od samego j zyka. Na pocz tku by o S owo. 

3. S owo s u y do anatemy1 i do konsekracji2. O s owa spierano si  na soborach i przy zawieraniu 

umów pa stwowych. Z powodu s ów toczy y si  wojny, powstawa y herezje i palono kacerzy. S owa 

mog  rani  miertelnie. Oszczerstwo trzeba by o w dawnym prawie polskim odszczeka . Gniewosz 

z Dalewic, podkomorzy krakowski, co rozsiewa  plotki, jakoby królowa Jadwiga spotyka a si  – pod 

nieobecno  m a – z Wilhelmem, musia  podda  si  wyrokowi s dowemu. „Wszed  zgi ty pod 

awk  i dokona  odwo ania, i publicznie nawet zaszczeka ”, relacjonuje D ugosz. Kiedy  s owo honoru 

stanowi o najpewniejsz  gwarancj . Pewniejsz  ni  umowa spisana. Zniewaga s owna mog a by  

zmazana tylko krwi . Pojedynki, acz prawem pa stwowym zakazane, odbywa y si  do ko ca wieku 

dziewi tnastego. Po drugiej wojnie wiatowej pojedynków zaniechano. Uw aczanie sta o si  

nagminne, jako e przestano p aci  za nie krwi . 

4. J zyk jest zbiorem przekazów, znaków i relacji. Jest najwierniejszym, niezniszczalnym 

wiadectwem zamar ych mitów i wierze . Wymowne pod tym wzgl dem s  nazwy miesi cy i dni 

tygodnia, jako e kalendarz stanowi jedn  z najstarszych dziedzin wiedzy ludzkiej i by  ci le 

zwi zany z religi . W obr bie cywilizacji hellenistycznej ka dy dzie  tygodnia by  we w adaniu 

innego bóstwa i odbicie tych wierze  znajdujemy w j zykach krajów nale cych lub przylegaj cych 

do Imperium Romanum. Niedziela nale a a do boga S o ca, st d Sunday, Sonntag i Dimanche (Dis – 

bóg s o ca), poniedzia ek by  po wi cony bogini Ksi yca, Monday, Montag, roda by a dniem 

Merkurego, wi c Mercredi, czwarty dzie  tygodnia przypada  Jupiterowi Gromow adnemu – co 

zosta o utrwalone w Donnerstag i Thursday. Wenus przytai a si  pod imieniem Frei – Friday 

i Freitag, po Saturnie zosta  lad w Saturday. 

                                                 
1 anatema - kl twa 
2 konsekracja – uroczyste po wi cenie np. ko cio a 
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5. Nasz j zyk nie zawiera ladów mitologii, co zreszt  jest zgodne z faktem, e S owianie 

najpó niej ze wszystkich ludów europejskich wkroczyli do Historii. [...] Najstarsze wiadomo ci 

z naszych pradziejów zachowa y si  nie w kalendarzu, lecz w toponomastyce3 i nazwach 

hydronimicznych4. Rozewie – ma ród os ów etruski. A e jest to nazwa przyl dka u podstawy Helu, 

na linii Szlaku Bursztynowego, wolno domy la  si , e kupcy etruscy za o yli tam swoj  stacj  

handlow . Nazwy miejscowo ci przechowa y pewne tre ci i przenios y je w czas historyczny. Nazwy 

osad s u ebnych Szczytniki i Grotniki informuj , e wyrabiano w nich or ; Ciemierniki i Jadowniki 

mówi , e mieszka cy tych osad produkowali jady do zatruwania strza . W czasach piastowskich nie 

praktykowano ju  tego procederu, nale cego do czasów archaicznych, kiedy powsta y. Kowale, 

Zduny, Szewce, Z otniki, Kobylniki, Skotniki wiadcz  o rzemios ach uprawianych przez naszych 

przodków, co potwierdzaj  równie  wykopaliska archeologiczne. S owa pochodzenia gockiego, 

germa skiego, czeskiego oznaczaj  kolejne fazy kontaktów z nowymi osadnikami i s siadami. 

„Chleb” i „mi so” s  po yczkami gockimi. S owo „w borek”, u ywane w Wielkopolsce na okre lenie 

wiadra, jest zniekszta con  przez Gotów greck  „amfor ”. „Owoc” pochodzi ze starogerma skiego. 

Niemcy przyj li od nas mietan  – Schmetten – i twaróg – Quark. Zapo yczenia te mówi  o zgodnym 

wspó yciu, albowiem nie przyjmuje si  jad a z r k wroga. 

6. Niezliczona ilo  s ów tatarskich i tureckich w naszym j zyku stanowi odbicie naszych 

kontaktów z islamem. Arkan i jasyr, bu czuk i buzdygan, dzida i dziryt, karabela i jatagan, ko czan 

i sajdak – wszystkie te s owa pochodzenia tatarsko-tureckiego przenikn y do naszego s ownika z pola 

walki. [...] Przys owie „Go  nie w por  gorszy od Tatarzyna” mog o powsta  tylko w kraju 

wystawionym na najazdy tatarskie. Powiedzenie „Z apa  Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za eb trzyma” 

jest echem czasów, kiedy Rzeczpospolita si ga a Dzikich Pól, a Kozacy w jej s u bie robili zuchwa e 

wyprawy na Krym i na turecki brzeg Anatolii. 

7. J zyk s u y do komunikowania kwestii potocznych, bie cych, lecz tak e do przekazywania 

ca ej zawartej w nim tre ci. Jest nosicielem tradycji i w konsekwencji cywilizacji. Nieumiej tno  

operowania nim jest niew tpliwie symptomem regresu kulturalnego czy niesamodzielno ci my lenia. 

Czasem jednego i drugiego. Pos ugiwanie si  gotowymi formu ami i zbitkami poj ciowymi – zamiast 

korzystania z ca ego zasobu s ownego i budowania z niego nowych uk adów – nie jest w stanie 

poszerzy  naszych horyzontów my lowych ani tworzy  zwi zków mi dzy lud mi. Skutek jest ten, 

e j zyk, który powinien by  przewodnikiem, w sensie przewodu elektrycznego, nie kontaktuje. 

Ulubionym s owem ulicy, s yszanym najcz ciej, jest k... S dz , e jest to wyrazem nieu wiadomionej 

rozpaczy. Towarzyszy temu s owu wiele innych, wszystkie wyra aj ce pogard  dla drugich, 

dla w asnego cia a i jego funkcji, w pierwszym rz dzie seksu. Jakby ludzie stracili wiar  w sens 

w asnego dzia ania, w istnienie warto ci. To, e pewne d wi ki sta y si  no nikami tre ci w za o eniu 

pogardliwych, obscenicznych, a inne s owa u o one z inaczej zestawionych d wi ków-g osek s  

desygnatami pi kna i bogactwa my li, stanowi tajemnic  j zyka. Nie sposób odwróci  ich znaczenia. 

Nie mo na podnie  s ów, e si  tak wyra , upad ych. Przeniesienie ich z ulicy na estrad , 

do felietonu i do literatury – w imi  autentyczno ci – jest sygna em zerwania continuum naszej kultury 

narodowej. Istniej  dwa j zyki, dwie mowy, dwa rodzaje porozumiewania si . J zyk uformowany 

przez wielowiekow  cywilizacj  i j zyk subkultury. By  mo e by o tak zawsze, lecz po drugiej wojnie 

wiatowej zjawisko to przybra o rozmiary masowe. 

8. Nasze mówienie nie jest oboj tne dla naszego my lenia: my limy tak, jak mówimy. Je eli 

w mowie si gamy do s ów pochodz cych ze mietnika, za miecamy nasze my lenie, cho by my 

z tego nie zdawali sobie sprawy. Ale mówimy równie  tak, jak my limy. Mi dzy tymi dwoma 

stwierdzeniami istnieje sprz enie zwrotne. Podnosz c nasz poziom duchowy, zaczynamy mówi  

inaczej. 
Tekst opracowano na podstawie: Jadwiga yli ska, Magia j zyka, „ Znak”, 506 

 

                                                 
3 toponomastyka – nazewnictwo geograficzne 
4 nazwy hydronimiczne – nazwy rzek, jezior, itp. 
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Zadanie 1. (2 pkt) 
W jakiej kolejno ci „elementy” wymienione w pierwszym zdaniu s  dalej rozwini te?  

Dlaczego? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 2. (1 pkt) 
Czyj  w asno ci  jest j zyk?  

A. Pa stwa. 

B. Spo ecze stwa. 

C. Narodu. 

D. Spo eczno ci wyznaniowej. 

 

Zadanie 3. (2 pkt) 
Dlaczego terytorium i obywatelstwo nie wystarczaj  do okre lenia przynale no ci narodowej? 

(akapit 1.)  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 4. (1 pkt) 
Z jakiego powodu – wed ug autorki – tak wa ne jest imi  w asne? (akapit 2.) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 5. (1 pkt) 
Jakie z e skutki mo e wywo a  s owo? (akapit 3.) 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 6. (1 pkt) 
Jaki by  negatywny skutek – sk din d s usznego – zakazu pojedynkowania si ? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 7. (1 pkt) 
Czym ró ni si  nasz j zyk od j zyków cywilizacji hellenistycznej? (akapity 4., 5.) 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 8. (1 pkt) 
O czym mówi  geograficzne nazwy s owia skie? (akapit 5.) 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 9. (1 pkt) 
O jakiej tajemnicy j zyka mówi akapit 7.?  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 10. (2 pkt) 
Jakie zjawisko jest charakterystyczne dla wspó czesnej potocznej polszczyzny? 

Czym prawdopodobnie zosta o ono spowodowane? (akapit 7.) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 11. (3 pkt) 
Wypisz z tekstu po 2 s owa lub zwi zki wyrazowe charakterystyczne dla wypowiedzi 

potocznej (z regu y nie pojawiaj ce si  w tekstach pisanych) i specjalistycznej 

(j zykoznawczej). Co daje po czenie tych dwóch j zyków w Magii j zyka? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 12. (1 pkt) 
Na czym polega podobie stwo sk adniowe zda  pojedynczych rozpoczynaj cych 

akapity 1. i 4.?  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 13. (2 pkt) 
Z którym wyrazem lub frazeologizmem wi e si  najmocniej s owo „magia” w tytule 

artyku u? Zacytuj zdanie uzasadniaj ce wybór. 

A. Kuglarstwo. 

B. Czarna magia. 

C. Czarnoksi stwo. 

D. Tajemnica. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 14. (1 pkt) 
Mówimy tak, jak my limy, czy my limy tak, jak mówimy? Uzasadnij odpowied . (akapit 8.) 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Cz  II – pisanie w asnego tekstu w zwi zku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu 

Wybierz temat i napisz wypracowanie (co najmniej dwie strony, tj. oko o 250 s ów). 

 

Temat 1. Analizuj c dany fragment powie ci, zwró  uwag  na prezentowane przez 

bohaterów racje. Wnioski z analizy wykorzystaj w pracy:  

Przedwio nie jako powie  – dyskusja nad kszta tem odrodzonej Polski. 

 
Trzeba jednak by o i  na robot , do Gajowca. Cezary mia  nadziej , e „starego" nie zastanie 

o tej porze w domu, wi c mo na b dzie spokojnie pracowa , mo na b dzie doprowadzi  do adu 
imaginacj  sflacza . Jak na z o , Gajowiec s t e r c z a   w domu. Ujrzawszy go Baryka, zamiast 
po danego uspokojenia sflacza ej imaginacji, poczu  najpiekielniejsz  zaciek o . Ledwie si  
przywita , rzek  z diabelsk  uciech : 
— Wracam z zebrania komunistów. 

— Powinszowa  znajomo ci! [...] 

— Ja teraz od komunistów pobieram lekcje wiedzy o Polsce. 

— Uczy  Piotr Marcina. 
— Nie! — zawo a  Cezary. — Nie! Gdyby nie oni, by bym ciemny jak tabaka w rogu. Pan tak e 
nie wiesz ca ej prawdy. 
— Od was si  jej dowiem! 
— Tak! Moja matka umar a nie z biedy i nie z bicia, i nie z samych chorób, lecz z t sknoty za Polsk . 
Mój ojciec... Mój ojciec i moja matka! A wy, wielkorz dcy, co cie zrobili z tego ut sknienia 
umieraj cych? Katowni ! Bij ! Bij  na mier  w wi zieniach! Katuj ! Policjant uzbrojony 
w narz dzie tortur — to jedyna ostoja Polski! 
— Blu nisz, m odzie cze! 

— Nie blu ni . Mówi  prawd . Je libym zacz  „blu ni ", to ju  do pana nie wróc . [...] Pytam si , 

czemu nie dajecie ziemi ludziom bez ziemi? 

— Nie mamy pieni dzy na wykup. 
— Wykup! Nie sta  was na z amanie magnaterii, która ju  raz pchn a Polsk  w niewol . Nie ma 
w was duszy Ludwika XI, eby z ama  szlacheck  przemoc i przemieni  ten kraj w gmin  ludzi 
pracowitych. Czemu gn bicie w imi  Polski nie-Polaków? Czemu tu tyle n dzy? Czemu ka dy 
za amek muru utkany jest ebrakami? Czemu tu dzieci zmiataj  z ulic mokry py  w glowy, eby si  
w ród tej okrutnej zimy troszeczk  ogrza ? 

— Czekaj! Zaraz! Za du o na raz pyta ! Po kolei! 
— Na wszystko pan znajdzie wyt umaczenie! Wiem! Ale ja nie chc , nie chc  pa skich t umacze . 
Ja chc  zaprzecze  w czynie! 
— Dajemy co dzie , z wolna, w trudzie, ma o — ale dajemy. 
— Ja teraz stawiam pytania! I pytam si : na co wy czekacie? Da  wam los w r ce ojczyzn  woln , 
pa stwo wolne, królestwo Jagiellonów! Da  wam ludy obce, ubogie, proste, a eby cie je na sercu tej 
Mocarki, tej Pani, tej Matki ogrzali i do serca jej przytulili. Stolic  wolno ci da  wam w tym mie cie! 
Czekacie! Czekacie! Czekacie, a  wam jarzmo znowu na o . 
— Nie na o ! Zginiemy, zanim jarzmo nam na o ! Niedoczekanie ich, eby my na to patrzyli! 
— Nie wierz ! Wyrajcujecie przyczyny swojej nowej niewoli. Podacie przyczyny wszystkiego 
i uwidocznicie skutki. Gin  b dzie za was, m dralów, jak zawsze — m odzie . Ja przecie wiem, 
co mówi , bom równie  za piecem nie siedzia , gdy m odzi szli gin . To wy pobijecie znowu t  
m odzie  — swoj  m dro ci , bo jedyn  wasz  m dro ci  jest policjant, no — i o nierz. 
— Tak, o nierz! A ty co jeszcze masz na obron ? 
— Ja mam jeszcze na obron  — reformy! Reformy, które by przewy szy y bolszewickie i niemieckie, 
które by ludy okrainne odwróci y twarz  ku Polsce, a nie ku Rosji. [...] Boicie si  wielkiego czynu, 
wielkiej reformy agrarnej, nieznanej przemiany starego wi zienia. Musicie i  w ogonie „Europy". 
Nigdzie tego nie by o, wi c jak eby mog o by  u nas? Macie  wy odwag  Lenina, eby wszcz  
dzie o nieznane, zburzy  stare i wszcz  nowe? Umiecie tylko wymy la , szkalowa , plotkowa . 
Macie  wy w sobie zawzi te m stwo tamtych ludzi — virtus1 niez omn , która mo e by  omyln  jako 
rachuba, lecz jest niew tpliwie wielk  prób  naprawy ludzko ci? Nikt nie my li o tym, eby cie si  
sta  mieli wyznawcami, na ladowcami, wykonawcami tamtych pomys ów, eby cie byli 
bolszewikami, lecz czy posiadacie ich m stwo? 
— „Pewnym m stwem ja si  nigdy nie pochlubi , ja przed bli nich dr  m cze stwem, w otch a  
spycha  ja nie lubi "... 
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— To s  stare, magnackie, romantyczne teksty, którymi si  w potrzebie zamazuje stawiane dzisiejsze 
zarzuty. Pan jakoby wyzby  si  ju  romantyzmu, a jednak, gdy chodzi o odparcie zarzutu, u ywa pan 
tekstu romantycznego, zupe nie jak kap an naginaj cy wersety Pisma do potrzeby obronienia danej 
tezy. [...] Nie o m cze stwo chodzi, lecz o m stwo, o m stwo postawienia nowej idei. Jak  wy macie 
ide  Polski w tym wiecie nowoczesnym, tak nadzwyczajnie nowym? Jak ? 
— Prosi em ci , eby  ze mn  pracowa . Te stosy papierów zawieraj  now  ide  Polski. 
— To s  stosy papierów i nic wi cej. Lud zg odnia y po wsiach, lud spracowany po fabrykach, lud 
bezdomny po przedmie ciach. Jak zamierzacie ulepszy  ycie ydów st oczonych w gettach?  
Nic nie wiecie. Nie macie adnej idei.    
— Nie o to nam te  idzie, jak  ide  marzyciel wyd ubie ze swego mózgu, pasuj c  do ycia jak pi  
do nosa, lecz o m dre urz dzenie istotnego ycia na zasadach najm drzejszego wspó ycia. 
— Nie! Polsce trzeba na gwa t wielkiej idei! Niech to b dzie reforma rolna, stworzenie nowych 
przemys ów, jakikolwiek czyn wielki, którym ludzie mogliby oddycha  jak powietrzem. Tu jest 
zaduch. Byt tego wielkiego pa stwa, tej z otej ojczyzny, tego wi tego s owa, za które umierali 
m czennicy, byt Polski — za ide ! Wasz  ide  jest stare has o niedo gów, którzy Polsk  
prze ajdaczyli: „Jako  to b dzie”! 
— Zbyt wielu mamy wrogów dooko a i na szerokim wiecie, wewn trz i na zewn trz, a eby my dzi  
i na d ugie lata mogli wypracowa  i ustawi  na naszych drogach ide . Gdy mnie kto w nocy napadnie, 
to moj  wtedy ide  jest — obroni  si ! Gdy mi wci  grozi, e mnie z domu mojego wygoni  
i na niewolnika mi  we mie, to oczywi cie musz  przygotowa  sobie co  do obrony. Obroni  si  
przed straszn  koalicj  wrogów — otó  pierwsza idea. Nie da  wi tej Polski, nie da  Lwowa, nie da  
Poznania, nie da  brzegu morskiego, nie da  Wilna — Moskalom, Niemcom, Litwinom, nikomu, kto 
po ziemie nasze r ce wyci ga. Jeszcze ziemie nie odkupione j cz  pod wrogiem. Nie da  ludów 
pokrewnych na zmoskwicenie... 

— Zasiec je na mier , a nie da ! 
— Je eli u nas zasiekaj , jak ty mówisz, na mier , to za zmoskwicenie si , za zaprzedanie si  
Moskwie, za s u b  Moskwie przeciw Polsce. Jest to krwawa i pod a metoda naszych wrogów, któr  
stosujemy z musu. [...] 
— U nas nie powinno by  ni ej, nie tak samo, lecz wy ej! 
— U nas b dzie wy ej. W granicach tej Polski, które los da  naszemu pokoleniu, stworzone b d  stany 
zjednoczone, wolne i równe. Wypracujemy wszystko. Zbudujemy dom wspólny. Ale musimy zacz  
od przyciesi, a przede wszystkim musimy mie  za co budowa . Bez pieni dzy budowa  nie mo na. 
— Wiem — „z oty"... 
— W a nie. Z ust mi wyj e . Nie mo emy odda  w niewol  czyj kolwiek naszych rodaków na Rusi. 
To zaz bienie ludów ruskich, polskich, litewskich musi y  w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Gdy zbudujemy nasz dom, damy „bratu Rusinowi pok on, braterstwo i równe we wszystkim prawo", 
damy „ka dej rodzinie rol  domow  pod opiek  gminy". Wszystko b dzie! Wynagrodzimy krzywdy, 
zapogodzimy si , pod wigniemy si ... 

 

Temat 2: Dwa modele rodziny. Porównaj rodzin  przedstawion  w podanym fragmencie 

Tanga S awomira Mro ka z rodzin  Borynów ukazan  w Ch opach 

W adys awa Reymonta. Zwró  uwag  na relacje mi dzy ró nymi pokoleniami 

i sceneri , w której bohaterowie zostali umieszczeni. 
 

S awomir Mro ek Tango 
 

ARTUR  – Ja nie mog  y  w takim wiecie! 

Z drzwi na wprost, po lewej stronie, wchodzi Eleonora, kobieta w apogeum wieku redniego,  

w tak zwanych pajacykach5. 

ELEONORA – W jakim wiecie? Co wy tu robicie? [...] Co to, babcia znowu na katafalku? 

EUGENIA – Dobrze, e  przysz a. Sama widzisz, co on wyprawia. 

ARTUR – Ja wyprawiam? Musia em babci  ukara . 

EUGENIA – On mnie wychowuje. 

ARTUR – Babcia przekracza granice. 

                                                 
5 pajacyki – w a c. pajacyk; lekkie ubranko dla dziecka rozpinane z przodu, b d ce po czeniem koszulki  

i rajstop lub spodenek 
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ELEONORA – Jakie granice? 

ARTUR – Ju  ona wie, o co chodzi. 

ELEONORA – Ale po co zaraz na katafalk? 

ARTUR – Niech pomy li chocia  o wieczno ci. Niech pole y, niech si  opami ta. [...] Ja oszalej . 

Wracam do domu, zastaj  jakich  podejrzanych osobników, rozprz enie, chaos, dwuznaczne 

stosunki, i okazuje si , e mama te ...  Nie, nie, sk d si  to bierze, do czego to wszystko 

prowadzi...[...] 

ELEONORA – Ja sypiam z Edkiem od czasu do czasu. [...] 

ARTUR – Co? Co mama powiedzia a?[...] 

Wchodzi Stomil, ojciec Artura, m  Eleonory, zaspany, w pi amie, poziewaj c i drapi c si .[...] 

ARTUR (z obrzydzeniem) – Niech e si  ojciec chocia  pozapina. 

STOMIL – Dlaczego?[...] 

ARTUR – Bo... bo... nie wypada. 

STOMIL [...] – No widzisz. Twoja odpowied  nic nie znaczy, nie wytrzymuje analizy intelektualnej. 

Jest typow  odpowiedzi  konwencjonaln . 

ARTUR – Czy to nie wystarcza? 

STOMIL – Nie dla mnie. Jestem cz owiekiem my l cym g biej. Je eli ju  mamy dyskutowa , 

to musimy si gn  do imponderabiliów6. 

ARTUR – Na lito  bosk , czy ojciec nie mo e si  teraz zapi , a potem porozmawiamy?[...] 

STOMIL – Nie. Zreszt  nic z tego, mój synku: brakuje guzików. [...] (Patrzy na katafalk) 

Czy wreszcie kto  usunie to pud o? 

ELEONORA – A po co? 

STOMIL – Formalnie nie mam nic przeciwko niemu. Nawet, powiedzia bym, wzbogaca 

rzeczywisto , pobudza wyobra ni . Ale ta wn ka by mi si  przyda a do eksperymentów.[...] 

ARTUR (bije pi ci  w stó ) – W a nie! W tym domu panuje bezw ad, entropia7 i anarchia! Kiedy 

umar  dziadek? Dziesi  lat temu. I nikt nie pomy la  od tego czasu, eby usun  katafalk! To nie 

do poj cia! Dobrze e cie usun li chocia  dziadka! 

EUGENIUSZ – Dziadka nie da o si  d u ej trzyma . 

ARTUR – Nie chodzi mi o szczegó y, ale o zasad . [...] (zrywa si  i biega po scenie) – Co tu mówi  

o dziadku! Urodzi em si  dwadzie cia pi  lat temu, a do tej pory mój wózek dziecinny jest tutaj! 

(kopie wózek) Dlaczego nie na strychu? A to, co to jest? Suknia lubna mojej ciotki. (wyci ga 

zakurzony welon ze stosu rupieci) Dlaczego nie w szafie? [...] adnego porz dku, adnej zgodno ci 

z dniem bie cym. adnej skromno ci ani inicjatywy. Tutaj nie mo na oddycha , chodzi , y ! [...] 

STOMIL – [...] Sam widzisz, e nie przywi zujemy adnej wagi do tych pomników przesz o ci, 

do tych nawarstwie  naszej rodzinnej kultury. Ot, tak sobie to wszystko le y. yjemy swobodnie. [...] 

(do Eleonory) Nie ma ju  kawy? 

ELEONORA – Mo e by , ale pojutrze. 

STOMIL – Dlaczego dopiero pojutrze? 

ELEONORA – Sama nie wiem.[...] 
ARTUR – S uchajcie, mnie nie chodzi akurat o t  tradycj . Tu ju  nie ma w ogóle adnej tradycji ani 
adnego systemu, s  tylko fragmenty, proch! Bezw adne przedmioty. Wy cie wszystko zniszczyli 

i niszczycie ci gle, a  zapomnieli cie sami, od czego si  w a ciwie zacz o.[...] 
STOMIL – [...] Sam nie wiesz, co mówisz! Gdyby  y  w tamtych czasach, wiedzia by , ile 

zrobili my dla ciebie. [...] Czy wiesz, ile trzeba by o odwagi, eby zata czy  tango? [...] A przy 

jedzeniu nie wolno by o trzyma  okci na stole. Pami tam manifestacj  m odzie y. Dopiero w tysi c 

dziewi set którym  co mielsi zacz li nie ust powa  miejsca osobom starszym. My twardo 

wywalczyli my sobie te prawa i je eli dzisiaj mo esz sobie robi  z babci , co chcesz, to dzi ki nam. 

[...] I pomy le , e po to my walczyli, eby ci stworzy  t  swobodn  przysz o , któr  ty teraz 

pogardzasz. [...] Czego ty chcesz w a ciwie? [...] 

ARTUR – Porz dku wiata!  
(S awomir Mro ek, Dzie a  zebrane, Warszawa 1998) 

                                                 
6 imponderabilia – rzeczy nieuchwytne, nienale ce do sfery zjawisk fizycznych, mog ce jednak mie  znaczenie 

lub wywiera  wp yw na ludzkie dzia anie 
7 entropia – chaos, bez ad, zag ada  
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