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Instrukcja dla zdającego
1. SprawdĨ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron.
Ewentualny
brak
zgáoĞ
przewodniczącemu
zespoáu
nadzorującego egzamin.
2. Rozwiązania zadaĔ zamieĞü w miejscu na to przeznaczonym.
3. Pisz czytelnie. UĪywaj dáugopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.
4. Nie uĪywaj korektora, a báĊdne zapisy przekreĞl.
5. PamiĊtaj, Īe zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
6. MoĪesz korzystaü ze sáownika poprawnej polszczyzny
i sáownika ortograficznego.
7. Wypeánij tĊ czĊĞü karty odpowiedzi, którą koduje zdający.
Nie wpisuj Īadnych znaków w czĊĞci przeznaczonej
dla egzaminatora.
8. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datĊ urodzenia i PESEL.
pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL. BáĊdne
Zamaluj
zaznaczenie otocz kóákiem

i zaznacz wáaĞciwe.
ĩyczymy powodzenia!

Za rozwiązanie
wszystkich zadaĔ
moĪna otrzymaü
áącznie 70 punktów
CzĊĞü I – 20 pkt
CzĊĞü II –50 pkt

Wypeánia zdający
przed rozpoczĊciem pracy
PESEL ZDAJĄCEGO

KOD
ZDAJĄCEGO
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Egzamin maturalny z jĊzyka polskiego
Arkusz I

CzĊĞü I – rozumienie czytanego tekstu
Przeczytaj uwaĪnie tekst, a nastĊpnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Odpowiadaj
tylko na podstawie tekstu i tylko wáasnymi sáowami – chyba Īe w zadaniu polecono inaczej.
Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteĞ proszona/y. W zadaniach zamkniĊtych wybierz tylko
jedną z zaproponowanych odpowiedzi.
O PATRIOTYZMIE I NACJONALIZMIE
1. Na jednym ze spotkaĔ zadano mi niedawno pytanie, czy patriotyzm i nacjonalizm są pojĊciami
przeciwstawnymi. Pytanie warte zastanowienia, bo zarówno patriotyzm, jak i nacjonalizm staáy siĊ
generatorami olbrzymich zasobów zbiorowej energii i woli dziaáania, motywami zachowaĔ
i czynnikami wpáywającymi na bieg historii i ksztaát Ğwiata.
2. Patriotyzm jest uczuciem. Nacjonalizm – Ğwiatopoglądem. Patriotyzm jest uczuciem miáoĞci
do wspólnoty duchowej i materialnej wszystkich pokoleĔ przeszáych, Īyjących i przyszáych, miáoĞci
wspólnoty ludzi osiadáych na tej samej ziemi, uĪywających wspólnego jĊzyka, záączonych wspólną
przeszáoĞcią, tradycją, obyczajem i kulturą.
3. Sáowa „patriota” i „patriotyzm” budzą jakieĞ ciepáo. Patriotyzm lokujemy na szczycie hierarchii
wartoĞci doczesnych. Oznacza on gotowoĞü do ofiary, wyrzeczeĔ, poĞwiĊceĔ, nie wyáączając ofiary
z wáasnego Īycia, a takĪe, co najtrudniejsze, Īycia najbliĪszych – rodziców, maáĪonków, dzieci. Tak
bywaáo na przykáad w latach okupacji niemieckiej. Czáowiek poszukiwany przez gestapo mógá uciec
i schowaü siĊ, ale na miejscu pozostawaáa rodzina i páaciáa albo wiĊzieniem, zamkniĊciem
w OĞwiĊcimiu lub innym obozie, albo padaáa ofiarą masowych egzekucji. àatwiej byáo naraĪaü
na Ğmierü siebie niĪ Īycie najbliĪszych.
4. Temperatura patriotyzmu spada, gdy nie ma zagroĪenia z zewnątrz, i podnosi siĊ, gdy paĔstwo
i naród znajdą siĊ w niebezpieczeĔstwie. Na co dzieĔ w warunkach normalnoĞci dominuje troska
o rodzinĊ i samego siebie. Jest to naturalne i ludzkie. Konstytucja amerykaĔska stanowi, Īe kaĪdy
obywatel ma prawo do poĞcigu za osobistym szczĊĞciem. Nie pozostaje to w Īadnej sprzecznoĞci
ze sáuĪbą celom spoáecznym. Budując wáasne szczĊĞcie, budujemy siáĊ i pomyĞlnoĞü swego kraju.
5. WiĊkszoĞü emigrantów, przeĪywając nostalgiĊ za utraconym – czasem na zawsze – krajem
ojczystym, bardziej odczuwa potrzebĊ demonstrowania swoich uczuü patriotycznych aniĪeli ludzie,
którzy rzadko opuszczają miejsce staáego zamieszkania. Jako emigrant, który nie mógá nawet marzyü,
Īe zakoĔczy Īycie we wáasnym kraju, znam dobrze uczucie nostalgii – tĊsknoty za widokiem naroĪnej
kamienicy, przydroĪnego krzyĪa, uliczek i zakątków rodzinnego miasta, a przede wszystkim uczucie
otaczającej zewsząd atmosfery swojskoĞci. Tego poczucia swojskoĞci, którego nie moĪna niczym
zastąpiü i którego zawsze bĊdzie brakowaü na obczyĨnie.
6. Polonia i emigracja szukają bezwiednie Ğrodków zastĊpczych. Usiáują odnaleĨü swojskoĞü
w polskich koĞcioáach, obrządkach i pieĞniach religijnych, a takĪe w organizowaniu pochodów
i uroczystoĞci z okazji kolejnych Ğwiąt narodowych i rocznic. Jednak te pochody idą ulicami,
na których bije w oczy obcoĞü. NostalgiĊ moĪe zaspokoiü emigrant, tylko odwiedzając PolskĊ.
7. Patriotyzm jest wysoką wartoĞcią moralną, bo uczucie przywiązania do wáasnego kraju nie idzie
w parze z nienawiĞcią czy wrogoĞcią do innych. Patriotyzm mieĞci w sobie szacunek i sympatiĊ
wobec patriotyzmu innych. W przeciwieĔstwie do nacjonalizmu patriotyzm nie jest konfliktogenny.
WrĊcz przeciwnie – towarzyszy mu czĊsto, choü nie zawsze, poczucie solidarnoĞci z ruchami
patriotycznymi innych narodowoĞci.
8. Podsumowując, moĪna skrótowo powiedzieü, Īe patriotyzm jest cnotą, nacjonalizm – grzechem.
Dla chrzeĞcijan i wyznawców etyki chrzeĞcijaĔskiej – grzechem przeciwko najwaĪniejszemu
ze wszystkich przykazaĔ – przykazaniu miáoĞci bliĨniego.
9. Sáowa patria – ojczyzna i patriotyzm – istniaáy juĪ w Ğwiecie staroĪytnym. PojĊcie nacjonalizmu
weszáo w obieg w czasach Wiosny Ludów, a wiĊc w pierwszej poáowie XIX stulecia, i nabraáo
posmaku pejoratywnego pod wpáywem doĞwiadczeĔ wieku ubiegáego. W Ğwietle doĞwiadczeĔ
i spostrzeĪeĔ mego wáasnego, bardzo dáugiego Īycia mogĊ powiedzieü, Īe nacjonalizm jest matką
nieszczĊĞü, które Ğciąga takĪe na wáasny naród. Dotyczy to takĪe postĊpowania kolejnych rządów
w okresie miĊdzywojennym wobec mniejszoĞci narodowych.
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10. Odbywaáem sáuĪbĊ wojskową na Woáyniu i w czasie üwiczeĔ nocowaáem w ukraiĔskich
chaáupach. UkraiĔcy na Woáyniu, w przeciwieĔstwie do UkraiĔców ze Lwowa, mieli z początku
bardzo sáabe poczucie toĪsamoĞci etnicznej. Obudziáo siĊ ono, gdy rząd polski zacząá kolonizowaü
WoáyĔ, sprowadzając polskich osadników i obdarzając ich ziemią pochodzącą z parcelacji majątków
ziemskich. Miejscowi, czyli UkraiĔcy, nie mogli w praktyce korzystaü z dobrodziejstwa reformy
rolnej. Poczucie krzywdy i niezaspokojony gáód ziemi obudziáy dziki nacjonalizm, wyrosáy
z nienawiĞci do polskich rządów. Kto sieje wiatr, ten zbierze burzĊ – gáosi ludowe porzekadáo.
NienawiĞü posiana przed wojną przyniosáa ponury owoc, jakim byáa bestialska rzeĨ ludnoĞci polskiej
na Woáyniu. Nic nie usprawiedliwia zbrodni, ale nasuwa siĊ myĞl, czy moĪe dzisiejsza rzeczywistoĞü
byáaby inna, gdyby Rzeczpospolita nadaáa autonomiĊ ziemiom wschodnim zamieszkanym
w wiĊkszoĞci przez UkraiĔców i Biaáorusinów. Choüby taką autonomiĊ, z jakiej korzystaáa polska
ludnoĞü Galicji pod zaborem austriackim.
11. Nacjonalizm jest ideologią, która w oczach jego wyznawców uwalnia ich dąĪenia od hamulców
natury etycznej. Wáasny naród stoi ponad wszelkimi innymi wartoĞciami. Jest celem nadrzĊdnym,
któremu naleĪy podporządkowaü wszystko inne, a wiĊc wáasne dąĪenia, ambicje i plany, interesy
osobiste, partykularne i klasowe. OkreĞlenie interesu narodowego jako celu nadrzĊdnego uwalnia
od norm etycznych i moralnych w dąĪeniu do niego. Korzenie takiej orientacji tkwią w pojmowaniu
postĊpu jako nieustannej walki gatunków. ZwyciĊĪa w niej silniejszy, niszcząc sáabszego. DąĪąc
do prymatu wáasnych interesów kosztem innych, nacjonalizm staá siĊ Ĩródáem konfliktów
prowadzących do wojen i tragedii ludzkich, jak dziaáo siĊ wielokrotnie w czasach mego pokolenia.
Wystarczy przypomnieü losy nacjonalizmu w najbardziej zdeprawowanej postaci, jaką byá hitleryzm
w Niemczech i faszyzm Mussoliniego, a z przykáadów ostatnich – tragiczny koniec nacjonalizmu
serbskiego i losy Miloszevicia.
12. W Polsce przedwojennej nacjonalizm szedá w parze z antysemityzmem. Polskie uprzedzenia
wobec mniejszoĞci Īydowskiej nigdy nie przybraáy jednak zbrodniczej postaci masowej
i systematycznie zaplanowanej eksterminacji ĩydów. Stawianie Polaków na równi z hitlerowskimi
Niemcami, a zwáaszcza oskarĪenie o udziaá w zagáadzie ĩydów jest oszczerstwem, przed którym
musimy siĊ solidarnie broniü. [...] Polski antysemityzm znajdowaá swoje ujĞcie nie w zabijaniu,
ale w pogardzie. Przykáadem byáo „getto áawkowe” narzucone studentom ĩydom, których zmuszano
do zajmowania osobnych miejsc.
13. O tym, jak straszne szkody moĪe wyrządziü nacjonalizm swemu narodowi, przekonaáem siĊ, kiedy
jako emisariusz znalazáem siĊ w Londynie. Zadaniem rządu polskiego i takich ludzi jak ja byáa obrona
polskiego imienia i dobrego wizerunku naszej Ojczyzny w oczach Zachodu. W XIX wieku Polska
ukazywaáa siĊ Ğwiatu jako naród szlachetny i odwaĪny, który bohatersko walczy o niepodlegáoĞü
pod hasáem: „Za WolnoĞü Waszą i Naszą”, a wiĊc o odzyskanie i zachowanie wolnoĞci nie tylko
dla siebie, ale i dla innych narodów, które o nią walczą. Ten wielki atut, jakim byáy sympatia
i poparcie dla polskich aspiracji, zostaá zniszczony jeszcze w okresie miĊdzywojennym
przez oskarĪenie o dyskryminacjĊ mniejszoĞci narodowych i antysemityzm. Wrogowie, a mieliĞmy
ich niemaáo, usiáowali przypiąü nam etykietkĊ najbardziej antysemickiego narodu w Europie.
OczywiĞcie byáa to nieprawda. Antysemityzm objawiá siĊ nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech,
i w Europie ĝrodkowowschodniej, a przede wszystkim w Rosji. I nie byá w Polsce zjawiskiem
powszechnym. Znaczna czĊĞü inteligencji zwalczaáa objawy antysemityzmu.
14. Mówiąc o szkodach, jakie w przeszáoĞci wyrządziá dobremu imieniu Polski antysemityzm, idący
w parze ze skrajnym nacjonalizmem, naleĪy uznaü, Īe jego przeciwstawieniem byá patriotyzm –
bezprzykáadna gotowoĞü do najwiĊkszych ofiar i poĞwiĊceĔ, jaką Polacy okazali w ciągu dwóch
stuleci walki o odzyskanie i zachowanie wolnoĞci. Nie ma na Ğwiecie innego narodu, który dąĪyáby
do celu z takim uporem i odwagą. Moc polskiego patriotyzmu sprawiáa, Īe Polska wáasnymi siáami,
wbrew wszelkim ludzkim przewidywaniom i wbrew okrutnym realiom, odzyskaáa wolnoĞü.
15. Moc polskiego patriotyzmu sprawiáa, Īe ja, emigrant polityczny, mogĊ dziĞ zabieraü gáos
na áamach wolnej prasy i na falach wolnego polskiego radia.
(Jan Nowak-JezioraĔski, O patriotyzmie i nacjonalizmie, Gazeta Wyborcza, 10-11 XI 2003)
Artykuá za GoĞciem Niedzielnym, nr 43/2003
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Zadanie 1. (1 pkt)
Zdanie z 1. akapitu: Na jednym ze spotkaĔ zadano mi niedawno pytanie, czy patriotyzm
i nacjonalizm są pojĊciami przeciwstawnymi zawiera
A. argument.
B. kontrargument.
C. tezĊ, którą potwierdza autor w artykule.

D. hipotezĊ, którą rozwaĪa autor w artykule.
Zadanie 2. (1 pkt)
W podanym zdaniu: [...] patriotyzm, jak i nacjonalizm staáy siĊ generatorami olbrzymich
zasobów zbiorowej energii i woli dziaáania... podkreĞlony zwrot zastąp bliskoznacznym,
tak by nie zmieniü znaczenia zdania.

...wyzwoliáy olbrzymie zasoby zbiorowej energii i woli dziaáania....
Zadanie 3. (1 pkt)
Z akapitów 2. i 8. wypisz po dwie nazwy uĪyte przez autora dla okreĞlenia istoty patriotyzmu
i nacjonalizmu.

a) patriotyzm – uczucie, cnota
b) nacjonalizm – Ğwiatopogląd, grzech
Zadanie 4. (1 pkt)
Czego – zdaniem autora – najbardziej brakuje emigrantom na obczyĨnie?

swojskoĞci
Zadanie 5. (1 pkt)

Podaj dwa sformuáowane przez autora uzasadnienia tezy, Īe nacjonalizm to grzech przeciwko
przykazaniu miáoĞci bliĨniego (akapit 11.).

– nacjonalizm byá przyczyną wojen i tragedii ludzkich
– nacjonalizm usprawiedliwia niszczenie sáabszych przez silniejszych
Zadanie 6. (1 pkt)
Podaj numer akapitu, w którym autor przedstawia rodowód tytuáowych pojĊü.

akapit numer 9
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Zadanie 7. (2 pkt)
WymieĔ piĊü przykáadów nacjonalizmu, do których w toku argumentacyjnym odwoáuje siĊ
Jan Nowak-JezioraĔski.

nacjonalizm ukraiĔski
nacjonalizm faszystowski
nacjonalizm serbski
nacjonalizm hitlerowski
nacjonalizm polski
Zadanie 8. (2 pkt)

Jakie dwie funkcje w artykule speániają przykáady zawierające odwoáania do Īyciorysu
autora.

DziĊki odwoáaniom do wáasnego Īyciorysu Jan Nowak – JezioraĔski uczyniá
tekst wiarygodnym, a ponadto osadziá w konkretnym czasie historycznym.
Zadanie 9. (1 pkt)
Zacytuj fragment zdania, wyraĪający gáówną myĞl akapitu 9.

„nacjonalizm jest matką nieszczĊĞü”
Zadanie 10. (1 pkt)
W akapicie 10. – w stosunku do akapitu 9. – autor

A. podaá przykáad.
B. podjąá nową myĞl.
C. wprowadziá kontrargument.
D. powtórzyá myĞl wyraĪoną wczeĞniej.

Zadanie 11. (2 pkt)
Wypisz cztery przykáady szkód, jakie wyrządziá Polsce nacjonalizm (akapity:10.,12.,13.).

Polacy zostali okreĞleni jako najbardziej antysemicki naród europejski;
zostali takĪe oskarĪeni o wspóáudziaá w zagáadzie ĩydów, a tym samym
antysemityzm polski zostaá postawiony na równi z antysemityzmem hitlerowskim,
co byáo nieprawdą;
Polacy utracili poparcie Zachodu dla wáasnych aspiracji podczas II wojny
Ğwiatowej;
Nacjonalizm ukraiĔski, który obróciá siĊ przeciwko Polakom, zostaá wywoáany
przez nacjonalizm polski.
Zadanie 12. (1 pkt)

Jaką funkcjĊ w tekĞcie peáni cudzysáów w wyraĪeniu „getto áawkowe”?
A. Akcentuje ironiĊ.
B. WyodrĊbnia cytat.
C. WyodrĊbnia nazwĊ wáasną.

D. Oddaje przenoĞne znaczenie.
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Zadanie 13. (2 pkt)
Jakie funkcje peánią akapity 8. i 15. w stosunku do wszystkich akapitów poprzedzających je?

a) akapit 8. – jest podsumowaniem rozwaĪaĔ, które autor
w akapitach 1–7 .
b) akapit 15. – jest podsumowaniem treĞci caáego artykuáu.

przedstawiá

Zadanie 14. (1 pkt)
Jak na pytanie przywoáane w akapicie 1. odpowiada Jan Nowak-JezioraĔski?

Nacjonalizm i patriotyzm są pojĊciami przeciwstawnymi.
Zadanie 15. (2 pkt)
UáóĪ notatkĊ biograficzną (w dowolnej formie) o Janie Nowaku-JezioraĔskim, zawierającą
cztery informacje podane w tekĞcie.

Jan Nowak – JezioraĔski Īyá na przeáomie XX i XXI wieku;
w máodoĞci odbywaá sáuĪbĊ wojskową na Woáyniu;
w Londynie przebywaá jako emisariusz;
z Polski wyemigrowaá z powodów politycznych;
byá dziennikarzem i autorem wielu artykuáów prasowych;
z pierwszego zdania wynika, Īe spotykaá siĊ z ludĨmi zainteresowanymi polityką.

CzĊĞü II – pisanie wáasnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym
w arkuszu. Wybierz temat i napisz wypracowanie nie krótsze niĪ dwie
strony, tj. okoáo 250 sáów.

Temat 1. Charakteryzując Makbeta na podstawie danych fragmentów dramatu
Szekspira, okreĞl, na czym polega tragizm postaci i porównaj go z tragizmem
bohatera ze znanego Ci dramatu antycznego.
William Szekspir Makbet (fragmenty)
AKT I, SCENA VII
MAKBET
JeĞli to, co siĊ ma staü, staü siĊ musi,
Niechby przynajmniej staáo siĊ niezwáocznie.
Gdyby ten straszny cios mógá przeciąü wszelkie
Dalsze nastĊpstwa, gdyby ten czyn mógá byü
Sam w sobie wszystkim i koĔcem wszystkiego
Tylko tu, na tej doczesnej mieliĨnie,

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
Egzamin maturalny z jĊzyka polskiego
Arkusz I

O przyszáe Īycie bym nie staá. Lecz zwykle
W podobnych razach tu juĪ kaĨĔ nas czeka.
Krwawa nauka, którą dajem, spada
Na wáasną naszą gáowĊ. SprawiedliwoĞü
Zwraca podaną przez nas czarĊ jadu
Do wáasnych naszych ust. Z podwójnych wzglĊdów
NaleĪy mu siĊ u mnie bezpieczeĔstwo:
Jestem i krewnym jego, i wasalem.
To samo zbyt juĪ przewaĪnie potĊpia
Taki postĊpek — lecz jestem, co wiĊcej,
I gospodarzem jego, który winien
Drzwi zamknąü jego zabójcy, nie owszem
Sam mu do piersi zbójczy nóĪ przykáadaü.
A potem, Dunkan tak skromnie piastowaá
Swą godnoĞü, tak byá nieskalanie czysty
W peánieniu swego wielkiego urzĊdu,
ĩe cnoty jego, jak anioáy nieba,
Piorunującym gáosem Ğwiadczyü bĊdą
Przeciw wyrodnym sprawcom jego Ğmierci,
I litoĞü, jako nowo narodzone
Nagie niemowlĊ lub cherub siedzący
Na niewidzialnych, powietrznych rumakach,
Wiaü bĊdzie w oczy kaĪdemu okropny
Obraz tej zbrodni, by wiatr ázy osuszyá.
Jeden, wyáącznie jeden tylko bodziec
PodĪega we mnie tĊ pokusĊ, to jest
Ambicja, która przeskakując siebie,
Spada po drugiej stronie.
Wchodzi Lady Makbet
CóĪ tam?
LADY MAKBET
WáaĞnie
Wstaá od wieczerzy. Po coĞ siĊ oddaliá?
MAKBET
Czy pytaá o mnie?
LADY MAKBET
Ty mnie o to pytasz?
MAKBET
Nie postĊpujmy dalej na tej drodze:
Dopiero co mnie obdarzyá godnoĞcią
I sam dopiero co sobie kupiáem
Záotą u ludzi sáawĊ, sáawĊ, którą
Godziáoby siĊ jak najdáuĪej w ĞwieĪym
Utrzymaü blasku, nie zaĞ tak skwapliwie
Odrzucaü.
LADY MAKBET
ByáaĪ pijaną nadzieja,
Co ciĊ niedawno jeszcze koáysaáa?
ZasnĊáaĪ potem i budziĪ siĊ teraz,
ĩeby ospale, trwoĪnie patrzeü na to,
Na co tak raĨnie wtedy poglądaáa?
Nie lepsze dajesz mi wyobraĪenie
I o miáoĞci twojej. Masz skrupuáy
MĊĪnie w czyn przelaü to, czego poĪądasz?

7
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ChciaábyĞ posiadaü to, co sam uznajesz
Ozdobą Īycia, i chcesz Īyü zarazem
W wáasnym uznaniu jak tchórz albo jako
Ów kot, w przysáowiu1 gminnym, u którego
„Nie Ğmiem” przewaĪa „chciaábym”.
MAKBET
PrzestaĔ, proszĊ.
Na wszystkom gotów, co jest godne mĊĪa;
Kto wiĊcej waĪy, nie jest nim2.
LADY MAKBET
I jakiĪ
Záy duch ci kazaá tĊ myĞl mi nasunąü?
KiedyĞ ją powziąá, wtedy byáeĞ mĊĪem:
O ile byĞ byá wiĊcej tym, czym byáeĞ,
O tyle wiĊcej byábyĞ nim. Nie byáa
Wtedy po temu pora ani miejsce,
Jedno i drugie stworzyü byábyĞ gotów;
Teraz siĊ jedno i drugie nastrĊcza,
A ty siĊ cofasz? Byáam karmicielką
I wiem, jak to sáodko kochaü dzieciĊ,
Które siĊ karmi; byáabym mu jednak
Wyrwaáa byáa pierĞ z ust nadstawionych,
Które siĊ do mnie tkliwie uĞmiechaáy,
I roztrzaskaáa czaszkĊ, gdybym byáa
Zobowiązaáa siĊ do tego czynu,
Jak ty do tego.
MAKBET
GdybyĞmy chybili?
LADY MAKBET
Chybiü! Obwaruj jeno swoje mĊstwo,
A nie chybimy. Skoro Dunkan zaĞnie
(Co naturalnie po trudach dnia prĊdko
Pewnie nastąpi), przyrządzonym winem
Dwóch pokojowców jego tak uraczĊ,
ĩe siĊ ich pamiĊü, ten stróĪ mózgu, w parĊ
A wáadz siedlisko zamieni w alembik3.
Gdy snem zwierzĊcym ujĊci, jak trupy
Spoczywaü bĊdą, czegóĪ nie zdoáamy
Dokazaü wtedy ze Ğpiącym Dunkanem?
Czego nie záoĪyü na jego pijaną
SáuĪbĊ, na którą spadnie caáa wina
Naszego mordu? [...]
MAKBET
Niech siĊ wiĊc stanie! Wszystkie moje siáy
NagnĊ do tego okropnego czynu.
IdĨmy i szydĨmy z Ğwiata jasnym czoáem:
Faász serca i faász lic muszą iĞü spoáem.
Wychodzą [...]

ów kot w przysáowiu – kot chciaáby zjeĞü rybĊ, ale boi zmoczyü sobie áapki
kto wiĊcej waĪy, nie jest nim – kto siĊ waĪy na wiĊcej niĪ ja, nie jest prawdziwym mĊĪem, lecz szaleĔcem
lub zbrodniarzem
3
alembik – dawny przyrząd sáuĪący do destylacji, gáównie alkoholu
1

2
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AKT V, SCENA V
[…]
MAKBET
Dawno juĪ smaku trwogi zapomniaáem:
Byá czas, gdym drĊtwiaá sáysząc gáos puszczyka,
Gdy przy sáuchaniu powieĞci o strachach
Wáos mi siĊ jeĪyá i prĊĪyá na gáowie,
Jakby byá Īywy; czas ten prĊdko minąá;
Przeáadowaáem siĊ okropnoĞciami:
Spoufalone z zgrozą zmysáy moje
StĊpiaáy na wpáyw wraĪeĔ.
Sejton powraca
Co znaczyáy
te krzyki?
SEJTON
Panie, królowa umaráa!
MAKBET
Powinna byáa umrzeü nieco póĨniej;
Czego siĊ byáo tak spieszyü z tą wieĞcią?
Ciągle to jutro, jutro i znów jutro
Wije siĊ w ciasnym kóáku od dnia do dnia,
AĪ do ostatniej gáoski czasokresu;
A wszystkie wczora to byáy pochodnie,
Które gáupocie naszej przyĞwiecaáy
W drodze do Ğmierci. ZgaĞnij, wątáe Ğwiatáo!
ĩycie jest tylko przechodnim póácieniem,
NĊdznym aktorem, który swoją rolĊ
Przez parĊ godzin wygrawszy na scenie
W nicoĞü przepada – powieĞcią idioty,
GáoĞną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą.
Przekáad Józefa Paszkowskiego
(William Szekspir, Makbet, Ossolineum 1967)

Temat 2. Káótnia u Borynów
Zanalizuj podany fragment Cháopów Wáadysáawa Reymonta i scharakteryzuj
wystĊpujące w nim postacie. Na podstawie fragmentu i I tomu powieĞci okreĞl
przyczyny káótni i Ĩródáa dramatycznoĞci sceny.
Wáadysáaw Reymont Cháopi (fragment)
– Gospodarz idą! - zawoáaá Witek prĊdko, aĪ Antek drgnąá ze strachu.[...]
Boryna wróciá do izby swojej, juĪ tam czekali naĔ wszyscy... Milczeli, ino wszystkie oczy podniosáy
siĊ na niego i opadáy wnet, bo przystanąá na Ğrodku, obejrzaá siĊ po nich i zapytaá drwiąco:
– Wszystkie! Jak na sąd jaki!
– Nie na sąd, ino do was przyĞlim z proszeniem – rzekáa nieĞmiaáo kowalowa.[...]
– Czego chcecie, mówcie! - zawoáaá ostro, zniecierpliwiony milczeniem.
– A to... mów, Antek... a to przyĞlim wedle tego zapisu4.. - jąkaáa kowalowa.
– Zapis zrobiáem, a Ğlub w niedzielĊ... to wam rzeknĊ!
– To wiemy, ale nie o to przyĞlim.
– A czego?
– ZapisaliĞcie caáe szeĞü morgów!
– Bom tak chciaá, a zechcĊ, to w ten mig zapiszĊ wszystko...
– Jak wszystko bĊdzie wasze, to zapiszecie! – powiedziaá Antek.
4

zapis – przeznaczenie w testamencie okreĞlonego Ğwiadczenia majątkowego osobie nie bĊdącej spadkobiercą
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– A czyjeĪ to jest, co? Czyje?...
– DzieciĔskie, nasze.
– GáupiĞ jak ten baran! Grunt jest mój i zrobiĊ z nim, co mi siĊ spodoba!
– Zrobicie abo i nie zrobicie...
– Ty mi wzbronisz, ty!
– A ja, a my wszystkie, a nie, to sądy wam wzbronią! - krzyknąá, bo juĪ nie mógá Ğcierpieü
i buchnąá zapamiĊtaáoĞcią.
– Sądami mi wygraĪasz, co? Sądami! Zamknij ty gĊbĊ, pókim dobry, bo poĪaáujesz! – krzyczaá
przyskakując do niego z piĊĞciami.
– A ukrzywdziü siĊ nie damy! - wrzasnĊáa Hanka podnosząc siĊ na nogi.
– A ty czego? Trzy morgi piachu wniesáa i starą páachtĊ5 a bĊdzie tu pysk wywieraáa?
– WyĞcie i tyla Antkowi nie dali, nawet tych jego morgów matczynych, a robimy wam
za parobków, jak te woáy.[...]
– Jak wam krzywda, idĨcie se poszukaü lepiej!
– Nie pójdziem szukaü, bo tu jest nasze! Nasze po dziadach pradziadach! – zawoáaá mocno Antek.
Stary uderzyá go oczami i nic nie odrzeká, przysiadá przed komin i pogrzebaczem tak dziabaá
w gáownie, aĪ iskry siĊ sypaáy - záy byá, ognie chodziáy mu po twarzy i wáosy mu ciĊgiem spadaáy
na oczy, jarzące jak u Ībika... ale siĊ jeszcze hamowaá, choü ledwie i zdzierĪaá...
Dáugie milczenie zalegáo izbĊ, Īe ino te przysapki a dychania prĊdkie sáychaü byáo. Hanka szlochaáa
z cicha i pohuĞtywaáa dziecko, bo skamleü poczĊáo.
– My nie przeciwni oĪenkowi, chcecie, to siĊ ĪeĔcie...
– A przeciwcie siĊ, duĪo o to stojĊ!...
– Ino zapis odbierzcie – dorzuciáa przez ázy Hanka.
– Zmilkniesz ty, a to, psiachmaü, jazgocze ciĊgiem jak ta suka! - rzuciá z taką mocą pogrzebacz
w ogieĔ, aĪ siĊ gáownie potoczyáy na izbĊ.
– A wy siĊ miarkujcie, bo to nie dziewka wasza, ĪebyĞcie gĊbĊ wywierali na nią!
– To czemu pyskuje!
– Ma prawo, bo siĊ o swoje upomina! – wrzeszczaá coraz mocniej Antek.
– Chcecie, to i zapiszcie, ale to, co ostaáo, odpiszcie na nas – zaczĊáa cicho kowalowa.
– GáupiaĞ! Widzisz ją, mojem siĊ tu bĊdzie dzieliáa! Nie bój siĊ, na wycug6 do waju nie pójdĊ... –
rzekáem!
– A my nie ustąpim. SprawiedliwoĞci chcemy.
– Jak wezmĊ kija, to wama dam sprawiedliwoĞü.
– Spróbujcie ino tknąü, a pewnikiem wesela nie doczekacie...
I jĊli siĊ juĪ káóciü, przyskakiwaü do siĊ, groziü, biü piĊĞciami w stóá, wykrzykiwaü a wypominaü
wszystkie swoje Īale i krzywdy. Antek tak siĊ zapamiĊtaá i tak rozsroĪyá, Īe wĞciekáoĞü buchaáa
z niego i raz w raz juĪ starego chwytaá to za ramiĊ, to za orzydle i gotów byá biü... ale stary jeszcze siĊ
hamowaá, nie chciaá bijatyki, odpychaá Antka, na obelgi z rzadka odpowiadaá, bych ino dziwowiska
la sąsiadów i wsi caáej nie czyniü. [...] Hanka ryknĊáa nowym, ogromnym páaczem, wsparáa siĊ o okap
i jĊáa zalewanym przez ázy, nieprzytomnym gáosem krzyczeü:
– Na ĪebrĊ ino nam iĞü, we Ğwiat... o mój Jezus, mój Jezus!... A jak te woáy harowalim i dnie...
i noce... za parobków... a teraz co?.. A Pan Bóg was pokarze za krzywdĊ naszą!... Pokarze... Caáe
szeĞü morgów zapisali... a te szmaty po matce... te paciorki... to wszystko... i la kogo to? La kogo?..
La takiej Ğwini! A ĪebyĞ pode páotem zdecháa za krzywdĊ naszą, a Īeby ciĊ robaki roztoczyáy, ty
wywáoko, ty lakudro jedna, ty!...
– CoĞ powiedziaáa?.. - zaryczaá stary przyskakując do niej...
– ĩe lakudra i wáók7 ten, to i caáa wieĞ wie o tym... caáy Ğwiat!... caáy!...
– Wara ci od niej, bo ci ten pysk o ĞcianĊ rozbijĊ, wara... - i jąá nią trząĞü, ale juĪ Antek
przyskoczyá i osáoniá, i równieĪ krzyczeü począá:
– I ja przywtórzĊ8, Īe lakudra jest, wáók, ja! A spaá z nią, kto chciaá, ja!... - woáaá nieprzytomnie
5

páachta – duĪy kawaá páótna do noszenia trawy (tu w znaczeniu: rzecz bezwartoĞciowa, nic)
wycug – doĪywotnie utrzymanie zapewnione rodzicom przez dzieci po przekazaniu im majątku
7
wáók – (takĪe: wáóka, wywáoka) – kobieta prowadząca rozwiązáe Īycie
8
przywtórzyü (gw.) – potwierdziü
6
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i gadaá, co mu Ğlina na jĊzyk przyniesáa, nie skoĔczyá, bo stary, rozwĞcieklony juĪ teraz do ostatka,
trzasnąá go tak w pysk, aĪ rymnąá ábem na oszkloną szafkĊ i z nią razem zwaliá siĊ na ziemiĊ... Porwaá
siĊ rycháo, okrwawiony, i runąá na ojca.
Rzucili siĊ na siebie jak dwa psy wĞciekáe, chycili siĊ za piersi i wodzili po izbie, miotali, bili sobą
o áóĪka, o skrzynie, o Ğciany, aĪ áby trzaskaáy. Krzyk siĊ podniósá nieopisany, kobiety chciaáy ich
rozerwaü, ale przewalili siĊ na ziemiĊ i tak zwarci caáą nienawiĞcią i krzywdami tarzali siĊ, gnietli,
dusili...
Caáe szczĊĞcie, Īe rycháo rozerwali ich sąsiedzi i odgrodzili od siebie... Antka przenieĞli na drugą
stronĊ i zlewali wodą, tak osáabá z umĊczenia i upáywu krwi, bo twarz miaá porozcinaną o szyby.
Staremu nic siĊ nie staáo; spencer miaá nieco podarty i twarz podrapaną i aĪ siną z wĞciekáoĞci...
Skląá i powyganiaá ludzi, co siĊ byli zlecieli, drzwi od sieni zamknąá i siadá przed kominem...
Ale uspokoiü siĊ nie mógá, bo mu ciĊgiem wracaáo przypomnienie tego, co na JagnĊ wypowiedzieli,
a Īgaáo9 go w serce jakby noĪem...
– Nie darujĊ ja ci tego, psie jeden, nie darujĊ! - przysiĊgaá sobie w duszy. - JakĪe, na JagusiĊ... –
Ale wnet przychodziáo mu do gáowy i to, co nieraz juĪ sáyszaá o niej, co dawniej pogadywali, a na co
nie zwracaá uwagi! Gorąco mu siĊ robiáo i dziwnie duszno, i dziwnie markotno... – Nieprawda,
pleciuchy i zazdroĞniki, wiadomo! - wykrzyknąá w gáos, ale coraz wiĊcej mu siĊ przypominaáo gadaĔ
ludzkich. – JakĪe, rodzony syn powieda, to nie mają szczekaü! ĝcierwa! – ale Īaráy go te wspominki,
jak ogieĔ...
(Wáadysáaw Reymont, Cháopi, Warszawa 1977)

WYPRACOWANIE
na temat nr 1.

„Makbet” Szekspira to utwór o tym, jak Īądny wáadzy czáowiek drogą
morderstwa przejmuje tron. Temat nienowy w czasach Szekspira, dlaczego wiĊc
podjąá go w swojej tragedii? Jaki byá gáówny cel jej napisania? Wnikliwa
lektura dzieáa pozwala stwierdziü, Īe motyw wáadzy jest pretekstem do rozwaĪaĔ
o roli czáowieka w ksztaátowaniu swojego Īycia.
W obu cytowanych fragmentach pokazana zostaáa przede wszystkim postaü
Makbeta. Pierwszy fragment przedstawia sytuacjĊ spisku na Īycie króla
Dunkana, który jest goĞciem w zamku Makbeta. ChĊü zdobycia korony popycha
Lady Makbet do podsuniĊcia mĊĪowi pomysáu zbrodni na królu. Zarówno
monolog gospodarza, jak i rozmowa z Īoną obrazują osobowoĞü maáĪonków.
Makbet to rycerz, który przyznaje siĊ do chorych ambicji:
„Jeden, wyáącznie jeden tylko bodziec
PodĪega we mnie tĊ pokusĊ, to jest
Ambicja”
W myĞleniu bohatera wyeksponowane są rozterki czáowieka, który odróĪnia
jeszcze dobro od záa. Planowany krok nazywa on wprost zbrodnią. Wie, Īe za tak
podáy czyn ponosi siĊ surową karĊ. Próbuje przekonaü ĪonĊ, Īe z morderstwa
naleĪy siĊ wycofaü. Przedstawia róĪne argumenty, w których bierze pod uwagĊ
swoją Īyciową sytuacjĊ:
„Nie postĊpujmy dalej na tej drodze:
Dopiero co mnie obdarzyá godnoĞcią
I sam dopiero co sobie kupiáem
9

Īgaü (gw.) – káuü, uderzaü czymĞ ostrym
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Záotą u ludzi sáawĊ, sáawĊ, którą
Godziáoby siĊ jak najdáuĪej w ĞwieĪym
Utrzymaü blasku, nie zaĞ tak skwapliwie
Odrzucaü”.
W argumentacji zwraca równieĪ uwagĊ na zalety króla Dunkana:
„Dunkan tak skromnie piastowaá
Swą godnoĞü, tak byá nieskalanie czysty
W peánieniu swego wielkiego urzĊdu”
PowyĪsze sáowa dyktują Makbetowi rozsądek i moĪliwoĞü odwrotu
od zbrodniczych zamiarów. Odpowiedzią na nie jest upór, niewzruszonoĞü i brak
skrupuáów ze strony Lady Makbet. Zadaje ona caáy szereg pytaĔ, które mają
poruszyü mĊĪa jako czáowieka z ambicjami. Honor nie stanowi dla wyniosáej
bohaterki Īadnej wartoĞci, jest nią natomiast wáadza, której bardzo pragnie.
Stąd pytanie:
„Masz skrupuáy/ MĊĪnie w czyn przelaü to, czego pragniesz?”
Agresywnie stawiane pytania mają okreĞlony cel: zagáuszyü wyrzuty
sumienia Makbeta i sprowokowaü go do haniebnego dziaáania. Sytuacja,
w jakiej znalazá siĊ bohater dramatu Szekspira, daje mu moĪliwoĞü wyboru
miĊdzy dobrem a záem, ale namiĊtnoĞü, jaką jest Īądza wáadzy, pcha go
do zbrodni. Rycerz zatem dokonuje wyboru miĊdzy honorem, sprawiedliwoĞcią
i wáasną uczciwoĞcią a pragnieniem zaspokojenia ambicji i koniecznoĞcią
wypeánienia obietnic danych Īonie. Makbetowi zabrakáo stanowczoĞci, a cynizm
Lady Makbet podsycaá jego Īądze. Morderstwo z premedytacją zostaáo
wykonane.
Czyn, którego dopuĞciá siĊ bohater, doprowadza go do moralnego upadku.
WieĞü o Ğmierci Īony nie robi na nim juĪ Īadnego wraĪenia: „Powinna byáa
umrzeü nieco póĨniej;”
ĝwiadomoĞü wáasnej zbrodni, osamotnienie, wyrzuty sumienia spowodowaáy,
Īe jego Īycie straciáo sens. PiĊkną niegdyĞ i zasáuĪoną sáawĊ u ludzi zastąpiáy
strach i nienawiĞü.
Szekspir rozumie tragizm jako konsekwencjĊ wyborów czáowieka
i istniejącego w nim záa. Wina jest wiĊc po stronie czáowieka, a los, który
stanowi podstawĊ tragizmu antycznego ma o tyle swój udziaá w dramacie
Makbeta, o ile psychika czáowieka jest od niego zaleĪna. A zatem sytuacja
bohatera antycznego, jakim jest Edyp w tragedii Sofoklesa „Król Edyp”,
wyraĨnie róĪni siĊ od Szekspirowskiej.
Sofokles, kreując swojego bohatera, pokazywaá przede wszystkim los, fatum,
które musiaáo siĊ wypeániü bez wzglĊdu na dziaáania czáowieka. Od losu uciec
nie moĪna, kaĪde bowiem dziaáanie, zmierzające do zmiany jego wyroków,
skazane jest na poraĪkĊ. Edyp nie wie, Īe uciekając przed przeznaczeniem,
wáaĞnie je wypeánia, Īe los drwi z niego, prowadząc go na drogĊ, na której
zabije swego ojca. NieĞwiadomoĞü czynu nie uchroni Edypa przed surową karą.
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Jest on winny popeánionego czynu, ale jest teĪ ofiarą przeznaczenia i dlatego
budzi wspóáczucie.
O ile zatem bohater Szekspirowski ma szanse na dokonanie wyboru miĊdzy
dobrem i záem, o tyle bohater antycznej tragedii jest tej moĪliwoĞci pozbawiony,
bo dziaáanie fatum musi siĊ wypeániü. Kreacja Makbeta jest dynamiczna,
bohater zmienia siĊ – ze szlachetnego rycerza w mordercĊ i tyrana. Kreacja
Edypa jest statyczna, bohater w caáej tragedii jest taki sam. Szekspir skupiaá
uwagĊ na namiĊtnoĞciach i pokazywaá ich tragiczne skutki, antyczny pisarz
Sofokles pokazywaá, jak czáowiek staje siĊ igraszką losu i Īadne jego starania
nie zmienią wyroków.

WYPRACOWANIE
na temat nr 2.

„Cháopi” Wáadysáawa Reymonta to utwór realizujący zasady powieĞci
modernistycznej, w której poáączone są elementy kreacji symbolicznej,
modernistycznej i naturalistycznej z realizmem powieĞci o Īyciu wsi.
Przedstawiony fragment dotyczy sporu Boryny z dzieümi: Antkiem, jego Īoną
Hanką i najstarszą córką – o zapis ziemi, jakiego dokonaá Maciej przed swoim
Ğlubem z Jagną.
Káótnia ujawnia najbardziej konwencjonalne elementy naturalistycznego
obrazowania. Pokazany zostaje konflikt pokoleĔ, który w powieĞci przekáada siĊ
na rodzaj walki o byt. Pierwsza czĊĞü sceny, bardzo dramatyczna, emocjonalna,
wypeániona krótkimi dialogami miĊdzy dzieümi i ojcem pokazuje wyraĨnie
patriarchalne relacje w rodzinie:
„Milczeli, ino wszystkie oczy podniosáy siĊ na niego i opadáy wnet (...) zapytaá
drwiąco”
Z jednej wiĊc strony dzieci przychodzą upomnieü siĊ o swoje, z drugiej ich
postawa peána jest pokory, nieĞmiaáoĞci i wyraĪa odwieczne przekonanie
o waĪnej roli ojca. Dlatego kowalowa, która jako pierworodna zaczyna
rozmowĊ, „rzekáa nieĞmiaáo”, „jąkaáa siĊ”. Ale atmosfera jest coraz bardziej
dramatyczna, bo Antek, bezskutecznie poszukujący wczeĞniej rady u ksiĊdza
i kowala, przyjmuje postawĊ hardego syna i oskarĪa ojca o bezprawne
przekazanie ziemi Jagnie. Na apodyktyczne odpowiedzi ojca reaguje
zdecydowanie i kategorycznie:
„-Jak wszystko bĊdzie wasze to zapiszecie!”
Najstarsza córka doĞü szybko przestaje uczestniczyü w sporze, w którym prym
wiedzie Antek z Īoną. Káótnia jest coraz bardziej zajadáa, a w przezwiskach,
porównaniach i epitetach dominują okreĞlenia o naturalistycznym charakterze:
„a bĊdzie tu pysk wywieraáa”
„robimy za parobków, jak te woáy”
„psiachmaü, jazgocze jak ta suka”
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JĊzyk bohaterów, gwaátowny, napastliwy, obraĨliwy, peáen inwektyw
zaczerpniĊtych z porównaĔ do zwierząt jest Ğwiadectwem naturalistycznego
sposobu kreacji Ğwiata przedstawionego. A w Ğwiecie tym panują relacje
podlegáoĞci i typowej walki o byt. Dominuje ten, kto ma ziemiĊ. I tĊ prawdĊ
wypowiada w káótni Boryna: „na wycug do waju nie pójdĊ”. Boryna zna
bowiem sytuacjĊ starej Agaty i Jagustynki, które przepisaáy ziemiĊ dzieciom,
a same musiaáy wychodziü na Īebry (Agata) lub wynajmowaü siĊ jako robotnice
w gospodarstwie dzieci lub sąsiadów (Jagustynka).
W rodzinie Borynów, jak i w caáej wiejskiej gromadzie, ziemia jest wartoĞcią.
Ziemia teĪ, a nie miáoĞü do Boryny stanowi podstawĊ związku Jagusi z Boryną.
Warto przy tym podkreĞliü, Īe to nie Jagna zabiega o zapis, lecz jej matka,
myĞląc o zabezpieczeniu przyszáoĞci dla córki.
Naturalistyczny sposób ekspresji ujawnia siĊ zwáaszcza w koĔcowej czĊĞci
káótni, gdy Hanka zaczĊáa „nieprzytomnym gáosem krzyczeü”:
„A te szmaty... a te paciorki... i la kogo to? La takiej Ğwini. A ĪebyĞ pode páotem
zdecháa za krzywdĊ naszą, a Īeby ciĊ robaki roztoczyáy”. A gdy Boryna
z Antkiem „rzucili siĊ na siebie” to „jak dwa psy wĞciekáe”.
Gáówni bohaterowie sceny , ojciec i syn, to dwie silne osobowoĞci. Walczą
nie tylko o byt, ale takĪe o wáadzĊ (dominacjĊ w stadzie) i o kobietĊ. Antek, który
kocha JagnĊ i jest o nią zazdrosny, wystĊpuje w sporze jako adwersarz, który
nie oszczĊdza Jagny, okreĞlając ją najobrzydliwszymi epitetami „lakudra jest
i wáók, a spaá z nią kto chciaá”.
Hanka sekunduje mĊĪowi, jest rozhisteryzowana, pokazuje ázy i záoĞü prawie
równoczeĞnie, harde wypowiedzi przeplata z lamentami pokrzywdzonej synowej.
Postacią najmniej wyrazistą jest kowalowa. Najstarsza córka Boryny wyraĨnie
boi siĊ ojca.
Scena káótni pokazuje naturalistyczną koncepcjĊ relacji w rodzinie i wiejskiej
spoáecznoĞci. Walka o byt, której wyrazem jest walka o ziemiĊ, stanowi
podstawĊ funkcjonowania tej spoáecznoĞci. Porządek ustalony w gromadzie
burzy Jagna i dlatego jest przyczyną wszystkich konfliktów w Lipcach. Za jej
wiĊc przyczyną Antek z rodziną zostaje przez BorynĊ wyrzucony z domu (ciągle
jednak ukradkiem siĊ z nią spotyka, nawet wtedy, gdy jest juĪ jego macochą).
Zwykle cicha i pokorna Hanka, która lamentuje podczas káótni, obawia siĊ
nie tylko o swój byt, ale takĪe o pozycjĊ Īony Antka.
Scena káótni stanowi w powieĞci kluczowy fragment, ujawniający mentalnoĞü
gromady wiejskiej i koncepcjĊ jej Īycia, pokazaną w caáej powieĞci Reymonta.
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