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Czas pracy 170 minut
Instrukcja dla zdającego
1. SprawdĨ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 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 wyraĨnie 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.
Zamaluj
BáĊdne zaznaczenie otocz kóákiem

Za rozwiązanie
wszystkich zadaĔ
moĪna otrzymaü
áącznie
70 punktów

i zaznacz wáaĞciwe.

ĩyczymy powodzenia!

CzĊĞü I – 20 pkt
CzĊĞü II – 50 pkt

Wypeánia zdający
przed rozpoczĊciem pracy
PESEL ZDAJĄCEGO

KOD
ZDAJĄCEGO

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
2

Egzamin maturalny z jĊzyka polskiego
Poziom podstawowy

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 obywatelstwie
1.
Chciaáabym zacząü od kilku sáów na temat naszej rzeczywistoĞci spoáecznej
i politycznej, która od wieków nie byáa tak korzystna, gwarantująca na dáugi okres pokój,
wzglĊdną stabilizacjĊ w Īyciu, a która jednoczeĞnie przez swe nasycenie sporami
obracającymi siĊ w wąskim krĊgu partykularnych 1 interesów, zanikiem szacunku do prawa –
sprzyja z jednej strony deprecjacji myĞlenia politycznego, które traci wszelką wartoĞü
zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, z drugiej – wzrastaniu obojĊtnoĞci wobec spraw
publicznych.
2.
W tej rzeczywistoĞci [...] zapanowaá kryzys wyobraĨni. Wszystkie ideologie dawno
juĪ przebrzmiaáy i dziĞ nowych na ogóá siĊ boimy, a gdy siĊ pojawiają w jakiejĞ szczątkowej
formie, odrzucamy je ze zrozumiaáą nieufnoĞcią, doĞwiadczenie nas bowiem nauczyáo,
Īe przynoszą tylko klĊski.
3.
ĩyjemy zatem bez celu. Nie wiemy sami, czego chcemy, zamykamy siĊ w kwestiach
dotyczących najbliĪszego podwórka, bez szerszej perspektywy, w Īyciu powszednim, które,
jak wyraziá siĊ Charles Taylor 2, detronizuje wyĪsze rodzaje aktywnoĞci, a przede wszystkim
Īycie obywatelskie, przesuwając „Ğrodek ciĊĪkoĞci dobra do sfery Īycia codziennego,
produkcji dóbr i rodziny”. W rezultacie troska o Īycie codzienne zaczĊáa trąciü pychą
i samolubstwem. A gdy stajemy siĊ coraz bardziej prywatni, sieci spoáeczne siĊ rozpadają
i jednostki czują siĊ samotne i bezradne, naraĪone na niebezpieczeĔstwa i pozbawione
ochrony. [...] KaĪdy z nas boi siĊ samotnoĞci, a jednoczeĞnie chce siĊ od zewnĊtrznego Ğwiata
odseparowaü, odejĞü od jego spraw.
4.
Istnieją jednak oznaki, Īe ten stan obojĊtnoĞci nie ma akceptacji, Īe gdzieĞ w gáĊbi
kieákuje zgoáa inne myĞlenie. Zanim powiem o tym sáów parĊ, zacznĊ od opisu zjawiska,
które siĊ áatwo daje obserwowaü i na pozór wydaje siĊ bez znaczenia. PatrzĊ wiĊc na ludzi,
najczĊĞciej máodych, ale i w wieku dojrzaáym, z przyklejonymi do ucha komórkami
w kaĪdym miejscu, na ulicy, w pociągach, korytarzach uczelni, supermarketach itd. WciąĪ
telefonują i zastanawiam siĊ, po co. Nie jest to juĪ tylko kwestia mody, zacháyĞniĊcia siĊ
nowoĞcią techniczną pozwalającą na szybki kontakt. Nie. Przychodzi mi na myĞl, Īe kryje siĊ
za tym coĞ wiĊcej. PrzysáuchujĊ siĊ nieraz tym rozmowom. Co wiĊc sáyszĊ? „WáaĞnie
wszedáem do marketu, czy duĪy táok? Nie, nie widzĊ”. I zaraz nastĊpny telefon do kogoĞ
innego: „Wiesz, postanowiáem kupiü coĞ, jestem w markecie. Tak, tak, czeĞü”. Itd., itd.
5.
Kiedy sáucham takich rozmów, wciąĪ zmieniających adresata, zadajĊ sobie pytanie,
czy jakiĞ sens miaáa ich treĞü. Na pewno nie, rozmowa byáa czysto zdawkowa. WaĪna zatem
jest nie ona, lecz jedynie komunikacja. Mam wiĊc wraĪenie, Īe interlokutorzy 3 pragną byü
w nieustannym kontakcie, jakby siĊ bali rozstania, choü nie są bynajmniej sobie bliscy,
nie naleĪą do jednej rodziny, jak wynika z krótkiej rozmowy, to raczej koledzy, koleĪanki,
znajomi. Po co wiĊc zamieniają puste sáowa? CzyĪby czuli lĊk przed utratą kontaktu? CzyĪby
mieli potrzebĊ nieustannego bycia z innymi, choüby siĊ nic im nie miaáo do powiedzenia
prócz paru sáów?

1

partykularyzm – dbanie wyáącznie o interesy swoje, lokalnej spoáecznoĞci itp., poáączone z brakiem troski o sprawy
dotyczące caáego spoáeczeĔstwa.
2
Charles Taylor – kanadyjski filozof i myĞliciel wspóáczesny, autor m.in. Hegla, Religii, ħródeá podmiotowoĞci;
wykáadowca uniwersytecki.
3
interlokutor – osoba rozmawiająca z kimĞ, rozmówca.
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6.
WspóáczesnoĞü rodzi pustkĊ. Pustka domaga siĊ zapeánienia. Zapeániaü ją jednak
moĪna rozmaicie. Przez wspólną pracĊ, wspólne lektury, rozmowy, tymczasem na powaĪne
rozmowy nikt nie ma ani chĊci, ani czasu. Od rozmowy siĊ odzwyczajamy. Wystarczą
komunikaty. Tylko Īe te komunikaty tworzą tylko iluzjĊ bycia razem. Jest to bowiem
„razem”, które nie tworzy Īadnej gáĊbszej wiĊzi, jest niemal tak zdawkowe i przelotne
jak wypowiadane sáowa. To „razem” nie posiada wspólnego celu i nie zawiązuje siĊ na jakiĞ
dáuĪszy czas. Pozwala nadal trwaü w obojĊtnoĞci i podkreĞlanym przez Taylora
samolubstwie. Lecz czy moĪna trwaü w lĊku przed samotnoĞcią, a jednoczeĞnie w lĊku przed
zaangaĪowaniem siĊ w spoáeczne Īycie? [...]
7.
Dusza potrzebuje pokoju, pouczaá Seneka, powinna zatem znaü siebie, wiedzieü,
do czego jest zdolna, i byü gotowa do poskromienia záudnych pragnieĔ i namiĊtnoĞci, gotowa
takĪe do znoszenia cierpieĔ, bolesnych okolicznoĞci i przede wszystkim Ğmierci. Ten zatem
tylko, kto pozna siebie, moĪe znaleĨü w sobie siáy do walki z przejawami záa.
Dla staroĪytnych ów zwrot ku sobie stawaá siĊ obowiązkiem, a zarazem jakby techniką Īycia.
Czyniá bowiem kaĪdego Ğwiadomym podmiotem stosunków z samym sobą i z innymi,
podmiotem myĞli i dziaáania, dziaáania racjonalnego i akceptowanego moralnie.
8.
GdybyĞmy chcieli iĞü Ğladami staroĪytnych, musielibyĞmy przyjąü, Īe czáowiek
nie ma prawa siĊ zamknąü, Īe zamkniĊcie jest dezercją. MogliĞmy siĊ zresztą przekonaü,
Īe spoáeczeĔstwo o tym wie, Īe to „razem” moĪe siĊ napeániü treĞcią, gdy je oĪywi jakaĞ
wspólna wartoĞü, wartoĞü niekáamana, której moĪna zaufaü, jakieĞ wspólne uczucie,
uniesienie, takie, jakie Īywiáo wielu po Ğmierci Jana Pawáa II. I choü uniesienie trwa chwilĊ
i pozostaje bez spoáecznych konsekwencji, jest znakiem, Īe spoáecznoĞü pragnie czegoĞ
wiĊcej, jakiegoĞ autentycznego celu.
9.
Nasza jednak wspóáczesna rzeczywistoĞü ukazuje wyraĨnie, Īe cele są rozproszone,
Īe nieustannie narzucają siĊ nam wybory miĊdzy róĪnymi postawami, które nie są i nie muszą
byü sobie przeciwstawne, czĊsto jednak bywają takie. Demokracja jako taka, i w tym tkwi jej
wielka wartoĞü, podkreĞlając wolnoĞü i autonomiĊ jednostki, umoĪliwia snucie róĪnych
koncepcji organizacji wspólnoty ludzkiej, a w konsekwencji prowadzi do dyferencjacji 4
w poglądach, a wraz z nimi we wzorach etycznych, czyli w pojmowaniu politycznego etosu.
Ale wáaĞnie dlatego káadzie tak wielki nacisk na rozmowĊ, na dialog, debatĊ, gdyĪ tylko na tej
drodze powstaje porozumienie.
10.
Wydaje mi siĊ jednak, Īe bez wzglĊdu na bogactwo politycznych preferencji coĞ
zawsze obowiązuje, jakieĞ minimum, bez którego spoáeczny byt mógáby ulec chaosowi. To
minimum wyznacza jedno stare sáowo: obywatel, greckie polites, áaciĔskie civis, od którego
pochodzi francuskie citoyen, sáowo, które od czasów rewolucji francuskiej dominowaáo
w jĊzyku polityki, a dziĞ zostaáo zupeánie zapomniane. JuĪ siĊ nie pamiĊta o tym, Īe obywatel
to nie poddany, ale Ğwiadomy swego poczucia przynaleĪnoĞci do spoáeczeĔstwa
zamieszkującego terytorium danego paĔstwa. Czáowiek wolny i dzielący wolnoĞü z innymi
natychmiast zobowiązuje siĊ do troski o tych innych, o caáoĞü spoáecznego bytu i jego
racjonalne urządzenie. Obywatel na równi z innymi tworzy prawa spoáecznoĞci i domaga siĊ
ich przestrzegania. Wydaje siĊ, Īe nie są to zadania wielkie, okazuje siĊ, Īe są niezmiernie
trudne i moĪe dlatego maáo kto o obywatelskich obowiązkach myĞli. [...]
11.
Wszelkiego typu partykularyzmy narodowe, religijne są Ĩródáami konfliktów.
Obywatel partykularyzmy zwalcza. Szanuje toĪsamoĞci religijne i narodowe, ale dla niego
najwaĪniejsze jest prawo, a nie rasa, religia, narodowoĞü, zwáaszcza gdy przebywa
w zbiorowoĞci politycznej pod tym wzglĊdem nader zróĪnicowanej. [...] ĩycie obywatelskie
jest czynne i musi byü czynne, tego dowodziá juĪ Arystoteles. DziĞ zaĞ w paĔstwach

4

dyferencjacja – wyodrĊbnianie siĊ zróĪnicowanych skáadników z jakiejĞ caáoĞci; róĪnicowanie siĊ.
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demokratycznych, w których kuratela 5 wáadzy centralnej staje siĊ coraz sáabsza, obywatel
powinien mieü ĞwiadomoĞü, Īe to on sam buduje swój los, ale takĪe wpáywa na los caáej
spoáecznoĞci.
12.
Obywatelstwo ma wiĊc sens nie tylko polityczny, lecz takĪe moralny, uczy bowiem
bycia z innymi, uczy bycia razem, nie w táumie, który siĊ zaraz rozejdzie, lecz w spoáecznoĞci
powiązanej wspólnym dziaáaniem i wzajemnymi zobowiązaniami. Obywatelstwo zrodzone
z ideaáu równoĞci i wolnoĞci jest Ĩródáem wspóápracy, stabilnoĞci, bezpieczeĔstwa osób
i dóbr, bezpieczeĔstwa nieodzownego dla funkcjonowania kaĪdego paĔstwa.
13.
Ten moralny sens ma znaczenie dla kaĪdego z nas. Albowiem to w spoáecznoĞci rodzą
siĊ cele, rodzi siĊ takĪe sens naszego „jak byü”. Co wiĊcej: obywatelska postawa pozwala
rozproszyü dwa ciągle towarzyszące nam i przeciwstawne sobie lĊki – lĊk przed
zaangaĪowaniem i lĊk przed samotnoĞcią. W pracy z innymi i dla innych, którą siĊ podejmuje
z wáasnej nieprzymuszonej woli, nikt nie czuje siĊ samotny.
Fragment wykáadu, który prof. Barbara Skarga wygáosiáa podczas inauguracji roku akademickiego 2005/2006
na Uniwersytecie w Biaáymstoku.
Barbara Skarga jest profesorem filozofii w PAN. Urodziáa siĊ w 1919 roku w Warszawie, studiowaáa filozofiĊ
na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Byáa áączniczką AK; w 1944 roku aresztowana przez NKWD
i skazana na 11 lat áagru. Do kraju wróciáa w 1955 roku. UkoĔczyáa studia filozoficzne; tytuá profesora
zwyczajnego otrzymaáa w 1988 roku. Pisaáa m.in. o Comcie, Bergsonie i pozytywizmie polskim. W 1995 roku
zostaáa odznaczona Orderem Oráa Biaáego.

Zadanie 1. (2 pkt)
Jak Barbara Skarga ocenia wspóáczesną rzeczywistoĞü spoáeczno-polityczną? Przywoáaj dwie
cechy tej rzeczywistoĞci, które taką ocenĊ uzasadniają (akapit 1.).

Ocena: pozytywnie i negatywnie
Cechy: pozytywnie, bo stabilna i zapewnia pokój,
negatywnie ze wzglĊdu na obecne w niej ciągáe káótnie i brak wiĊzi
spoáecznych
Zadanie 2. (1 pkt)

Jakie postawy wobec Ğwiata przyjmuje wspóáczesny czáowiek? WymieĔ trzy z nich,
odwoáując siĊ do akapitów 2. i 3.

Czáowiek wspóáczesny nie ufa ideologiom, jest bierny, zamyka siĊ w krĊgu spraw
prywatnych, Īyje bez celu.
Zadanie 3. (1 pkt)
Jaką sprzecznoĞü związaną z egzystencją wspóáczesnego czáowieka dostrzega Barbara Skarga
(akapit 3.)?

Z jednej strony czáowiek obawia siĊ samotnoĞci, z drugiej izoluje siĊ od Ğwiata.
Zadanie 4. (1 pkt)
Jaką funkcjĊ w toku argumentacyjnym wykáadu Barbary Skargi peáni przywoáanie
fragmentów rozmów telefonicznych?

Autorka je przywoáuje, aby zilustrowaü swój wywód.
5

kuratela – opieka prawna, nadzór ustanowiony przez sąd nad osobą niezdolną do dziaáaĔ prawnych (chorą umysáowo,
nieletnią).
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Zadanie 5. (1 pkt)
W którym akapicie autorka przedstawia przykáady potwierdzające myĞl wyraĪoną w zdaniu:

Istnieją jednak oznaki, Īe ten stan obojĊtnoĞci nie ma akceptacji, Īe gdzieĞ w gáĊbi kieákuje zgoáa inne
myĞlenie.

W akapitach 5. i 8. (naleĪy wymieniü jeden akapit)
Zadanie 6. (1 pkt)
Jaka jest róĪnica w zawartoĞci (treĞci) i funkcji przekazu miĊdzy „komunikatem”
a „rozmową”? Odpowiedz na podstawie 5. i 6. akapitu.
Komunikat

Rozmowa

RóĪnica
dotycząca
treĞci
przekazu

Jest zdawkowy, pozbawiony
treĞci.

Zawiera treĞü.

RóĪnica
dotycząca
funkcji
przekazu

Ma podtrzymaü kontakt.

Ma przekazaü treĞü i stworzyü
wiĊĨ.

Zadanie 7. (1 pkt)
Akapity 5. i 6. autorka koĔczy, stawiając pytania. Jaką rolĊ odgrywa w tekĞcie ten zabieg?

W ten sposób autorka sygnalizuje wprowadzenie nowego wątku, ale takĪe
oĪywia styl, skáania do refleksji, budzi emocje.
Zadanie 8. (1 pkt)
Przedstaw trzy warunki istnienia wspólnoty (akapity 6.– 8.).

NiezbĊdne są: powaĪne rozmowy, wspólny cel i zaangaĪowanie oraz poczucie
wiĊzi.
Zadanie 9. (2 pkt)
Zdanie z akapitu 4.: PatrzĊ wiĊc na ludzi, najczĊĞciej máodych, ale i w wieku dojrzaáym,
z przyklejonymi do ucha komórkami w kaĪdym miejscu, na ulicy, w pociągach, korytarzach
uczelni, supermarketach itd., wyraĪa
A. aprobatĊ.
B. niechĊü.
C. sympatiĊ.

D. dystans.
Uzasadnij odpowiedĨ w kontekĞcie caáego akapitu.

Barbara Skarga pisze: „patrzĊ”, wiĊc obserwuje i przyjmuje postawĊ badacza.
Zastanawia siĊ nad celem i jakoĞcią rozmów. Analizuje ewentualne cele
prowadzenia nic nieznaczącej rozmowy.
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Zadanie 10. (1 pkt)
Zacytuj wypowiedzenia, w których autorka sygnalizuje porządkowanie toku swojej
wypowiedzi.

„Chciaáabym zacząü od...”
„Zanim powiem o tym sáów parĊ...”
Zadanie 11. (1 pkt)

W jaki sposób, zdaniem staroĪytnych, powinien Īyü czáowiek? Odpowiedz, wymieniając trzy
zasady.

Czáowiek powinien pracowaü nad poznaniem siebie, uczestniczyü w Īyciu
wspólnoty, Īyü moralnie.
Zadanie 12. (1 pkt)
Na jakie zalety demokracji wskazuje autorka w akapicie 9.? WymieĔ dwie.

Autorka podkreĞla wolnoĞü i autonomiĊ jednostki.
Zadanie 13. (1 pkt)
Na podstawie tekstu Barbary Skargi wyjaĞnij, na czym polega wzajemna zaleĪnoĞü pomiĊdzy
Īyciem spoáecznym a Īyciem jednostki.

Z jednej strony czáowiek o postawie obywatelskiej wpáywa na los wspólnoty,
z drugiej wspólnota chroni go przed samotnoĞcią.
Zadanie 14. (1 pkt)
Na podstawie akapitów 10. i 11. wymieĔ trzy cechy charakteryzujące czáowieka – obywatela.

Czáowiek o postawie obywatelskiej jest nie tylko Ğwiadomy przynaleĪnoĞci
do spoáeczeĔstwa, ale jest teĪ aktywny, uczestniczy w tworzeniu prawa
i przestrzega go.
Zadanie 15. (2 pkt)
Sformuáuj gáówną myĞl wypowiedzi Barbary Skargi (w kontekĞcie akapitów 12. i 13.).

PrzyjĊcie postawy obywatelskiej pozwala na tworzenie wspólnoty
i przezwyciĊĪenie indywidualnych problemów czáowieka (wewnĊtrznego
rozdarcia, samotnoĞci, lĊku).
Zadanie 16. (2 pkt)
PodkreĞl trzy cechy, którymi charakteryzuje siĊ tekst Barbary Skargi.

a. obecnoĞü elementów informacyjnych, analityczno-krytycznych,
oceniających,
b. autor jest bohaterem przedstawianych zdarzeĔ,

c. refleksyjnoĞü,
d. lekki i barwny styl,
e. cyklicznoĞü (tekst jest czĊĞcią cyklu publikacji),
f. odniesienie do zjawisk artystycznych,

g. podmiotowoĞü i subiektywizm,
h. styl wynikający z artystycznej funkcji jĊzyka.
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CzĊĞü II – pisanie tekstu wáasnego w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu.
Wybierz temat i napisz wypracowanie nie krótsze niĪ dwie strony (okoáo 250 sáów).

Temat 1. Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez ĩegotĊ objaĞnia sens
mĊczeĔstwa máodzieĪy polskiej? Analizując przytoczony fragment Dziadów
Adama Mickiewicza, zwróü uwagĊ na sytuacjĊ studentów i ich postawy.
Adam Mickiewicz Dziady, czĊĞü III - Akt I, scena I (fragmenty)
ĩEGOTA 6
JuĪci przecieĪ bez winy w Sybir nas nie wyĞlą;
A jakąĪ winĊ naszą znajdą lub wymyĞlą?
Milczycie, – wytáumaczcieĪ, co siĊ tutaj dzieje,
O co nas oskarĪono, jaki powód sprawy?
TOMASZ 7
Powód – Īe Nowosilcow przybyá tu z Warszawy.
Znasz zapewne charakter pana Senatora.
[...] pomimo najwiĊkszych staraĔ i zabiegów
Nie moĪe w Polsce spisku Īadnego wyĞledziü;
WiĊc postanowiá ĞwieĪy kraj, LitwĊ, nawiedziü,
I tu przeniósá siĊ z caáym gáównym sztabem szpiegów.
ĩeby zaĞ mógá bezkarnie po Litwie plądrowaü
I na nowo siĊ w áaskĊ samodzierĪcy wkrĊciü,
Musi z towarzystw naszych 8 wielką rzecz wysnowaü
I nowych wiele ofiar carowi poĞwiĊciü.
ĩEGOTA
Lecz my siĊ uniewinnim –
TOMASZ
Broniü siĊ daremnie –
I Ğledztwo, i sąd caáy toczy siĊ tajemnie;
Nikomu nie powiedzą, za co oskarĪony,
Ten, co nas skarĪy, naszej ma sáuchaü obrony;
On gwaátem chce nas karaü – nie unikniem kary. […]
ĩEGOTA
Wy dáugo tu siedzicie?
FREJEND 9
SkądĪe datĊ wiedzieü?
Kalendarza nie mamy, nikt listów nie pisze;
To gorsza, Īe nie wiemy, póki mamy siedzieü. [...]
ADOLF 10
Jan 11 dziĞ chodziá na Ğledztwo, byá godzinĊ w mieĞcie,
ĩegota – Ignacy Domeyko, filomata; po powstaniu listopadowym emigrowaá. W okresie pisania III czĊĞci Dziadów byá
w najbliĪszym otoczeniu Mickiewicza.
7
Tomasz Zan – wspóátwórca Towarzystwa Filomatów, Filaretów i Promienistych; skazany w procesie na rok twierdzy
i zesáanie do Orenburga.
8
Mowa o związkach studenckich: Filomatów, Filaretów i Promienistych.
9
Frejend Antoni – filomata, zginąá w powstaniu listopadowym.
10
Adolf Januszkiewicz – student Uniwersytetu WileĔskiego, braá udziaá w powstaniu listopadowym, zesáany na Sybir.
6
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Ale milczy i smutny; – i jak widaü z miny,
Nie ma ochoty gadaü:
KILKU Z WIĉħNIÓW
No, Janie! Nowiny?
JAN SOBOLEWSKI
ponuro
Niedobre – dziĞ – na Sybir – kibitek dwadzieĞcie
WywieĨli. […]
Wszystkich, – do jednego.
Sam widziaáem. […]
Maáe cháopcy, znĊdzniaáe, wszyscy jak rekruci
Z golonymi gáowami; – na nogach okuci.
Biedne cháopcy! – najmáodszy, dziesiĊü lat, nieboĪe,
SkarĪyá siĊ, Īe áaĔcucha podĨwignąü nie moĪe;
I pokazywaá nogĊ skrwawioną i nagą. […]
Wywiedli Janczewskiego; – poznaáem, oszpetniaá,
Sczerniaá, schudá, ale jakoĞ dziwnie wyszlachetniaá. […]
On postrzegá, Īe lud páacze patrząc na áaĔcuchy,
Wstrząsá nogą áaĔcuch, na znak, Īe mu niezbyt ciĊĪyá.
A wtem zaciĊto konia – kibitka runĊáa –
On zdjąá z gáowy kapelusz, wstaá i gáos natĊĪyá,
I trzykroü krzyknąá: „Jeszcze Polska nie zginĊáa”. –
Wpadli w táum; – ale dáugo ta rĊka ku niebu,
Kapelusz czarny jako chorągiew pogrzebu,
Gáowa, z której wáos przemoc odaráa bezwstydna,
Gáowa niezawstydzona, dumna, z dala widna,
Co wszystkim swą niewinnoĞü i haĔbĊ obwieszcza […]
Ta rĊka i ta gáowa zostaáy mi w oku,
I zostaną w mej myĞli, – i w drodze Īywota
Jak kompas pokaĪą mi, powiodą, gdzie cnota: […]
Tymczasem zajeĪdĪaáy inne rzĊdem dáugim
Kibitki; – ich wsadzano jednego po drugim.
Rzuciáem wzrok po ludu ĞciĞnionego kupie,
Po wojsku, – wszystkie twarze pobladáy jak trupie;
A w takim táumie taka byáa cichoĞü gáucha,
ĩem sáyszaá kaĪdy krok ich, kaĪdy dĨwiĊk áaĔcucha. […]
Wywiedli ostatniego; – zdaáo siĊ, Īe siĊ wzbraniaá,
Lecz on biedny iĞü nie mógá, co chwila siĊ sáaniaá,
Z wolna schodziá ze schodów i ledwie na drugi
Szczebel stąpiá, stoczyá siĊ jak dáugi;
To Wasilewski, [...]
Nie zemdlaá, nie zwisnąá, nie ciĊĪaá,
Ale jak padá na ziemiĊ prosto, tak otĊĪaá. [...]
Niesiony, jak sáup sterczaá i jak z krzyĪa zdjĊte
RĊce miaá nad barkami Īoánierza rozpiĊte; [...]
Kibitka w táum wjechaáa; – nim bicz táumy przegnaá,
11

Jan Sobolewski – filomata i filareta, skazany na zesáanie, zmará pierwszy ze wszystkich filaretów jesienią 1829 r.
w Archangielsku.
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StanĊli przed koĞcioáem; i wáaĞnie w tej chwili
Sáyszaáem dzwonek, kiedy trupa przewozili.
Spojrzaáem w koĞcióá pusty i rĊkĊ kapáaĔską
Widziaáem, podnoszącą ciaáo i krew PaĔską,
I rzekáem: Panie! Ty, co sądami Piáata
PrzelaáeĞ krew niewinną dla zbawienia Ğwiata,
Przyjm tĊ spod sądów cara ofiarĊ dziecinną,
Nie tak ĞwiĊtą ni wielką, lecz równie niewinną.
Dáugie milczenie
JÓZEF 12
Czytaáem ja o wojnach; – w dawnych, dzikich czasach,
Piszą, Īe tak okropne wojny prowadzono,
ĩe nieprzyjaciel drzewom nie przepuszczaá w lasach
I Īe z drzewami na pniu zasiewy palono.
Ale car mĊdrszy, sroĪej, gáĊbiej PolskĊ krwawi,
On nawet ziarna zboĪa zabiera i dáawi;
Sam szatan mu metodĊ zniszczenia táumaczy.[…]
ĩEGOTA
Józef nam coĞ o ziarnkach mówiá, – na te mowy
Gospodarz winien z miejsca swego odpowiedzieü.
Lubo car wszystkie ziarna naszego ogrodu
Chce zabraü i zakopaü w ziemiĊ w swoim carstwie,
BĊdzie droĪyzna, ale nie bójcie siĊ gáodu;
Pan Antoni 13 juĪ pisaá o tym gospodarstwie.
JEDEN Z WIĉħNIÓW
Jaki Antoni?
ĩEGOTA
Znacie bajkĊ Goreckiego?
A raczej prawdĊ?
KILKU
Jaką? Powiedz nam, kolego.
ĩEGOTA
Gdy Bóg wygnaá grzesznika z rajskiego ogrodu,
Nie chciaá przecie, aĪeby czáowiek umará z gáodu;
I rozkazaá anioáom zboĪe przysposobiü
I rozsypaü ziarnami po drodze czáowieka.
Przyszedá Adam, znalazá je, obejrzaá z daleka
I odszedá, bo nie wiedziaá, co ze zboĪem robiü.
AĪ w nocy przyszedá diabeá mądry i tak rzecze:
„Niedaremnie tu Pan Bóg rozsypaá garĞü Īyta,
Musi tu byü w tych ziarnach jakaĞ moc ukryta;
Schowajmy je, nim czáowiek ich wartoĞü dociecze.”
Zrobiá rogiem rów w ziemi i nasypaá Īytem,
Naplwaá i ziemią nakryá, i przybiá kopytem; –
Dumny i rad, Īe BoĪe zamiary przeniknąá,
12

Józef Kowalewski – filomata, zesáany do Kazania.
Antoni Gorecki (1787–1863) – autor bajek politycznych. OpowieĞü ĩegoty jest przeróbką bajki Diabeá i zboĪe.

13

9
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Caáym gardáem rozĞmiaá siĊ i ryknąá, i zniknąá.
AĪ tu wiosną, na wielkie diabáa zadziwienie,
Wyrasta trawa, kwiecie, káosy i nasienie.
O wy! co tylko na Ğwiat idziecie póánocą,
ChytroĞü rozumem, a záoĞü nazywacie mocą;
Kto z was wiarĊ i wolnoĞü znajdzie i zagrzebie,
MyĞli Boga oszukaü – oszuka sam siebie.
[1832]
Adam Mickiewicz, Dziady czĊĞü III, Wrocáaw 1984

WYPRACOWANIE
na temat nr 1

III czĊĞü „Dziadów” napisaá Adam Mickiewicz w DreĨnie, w którym
zatrzymaá siĊ wraz z powstaĔcami listopadowymi uchodzącymi na emigracjĊ
po klĊsce powstania listopadowego. Dramat zadedykowaá swoim przyjacioáom,
którzy (tak jak on sam) byli przeĞladowani za miáoĞü do Ojczyzny. To oni są
bohaterami powyĪszej sceny dramatu, tzw. wiĊziennej. Studenci z Litwy, filomaci
i filareci zostali osadzeni w celach klasztoru przeksztaáconego na wiĊzienie.
Jakich dopuĞcili siĊ przestĊpstw?
Nie uczynili nic záego. Chcieli siĊ uczyü, pracowaü. Byli patriotami. Ale to
wáaĞnie okazaáo siĊ niebezpieczne dla caratu reprezentowanego przez
bezwzglĊdnego Nowosilcowa, który, jak mówi Tomasz Zan, aby odzyskaü
utraconą áaskĊ cara „musi z towarzystw naszych wielką rzecz wysnowaü/
I nowych wiele ofiar carowi poĞwiĊciü”. Przyjechaá wiĊc na LitwĊ,
aby przeĞladowaü Polaków. Dziaáania jego są przeraĪające. Studentom
porwanym z domów i aresztowanym nie zostaną przedstawione zarzuty,
nie dowiedzą siĊ, jak dáugo bĊdą uwiĊzieni, nie bĊdą znaü przebiegu i efektów
Ğledztwa w swojej sprawie ani uczestniczyü w wytoczonym im procesie. Máodzi,
niewinnie oskarĪani studenci są traktowani jak najgroĨniejsi przestĊpcy.
Niektórzy z nich, np. ĩegota, wierzą w uczciwoĞü prawa i mają nadziejĊ,
Īe udowodnią swą niewinnoĞü. Ale ci, którzy w celi spĊdzili wiĊcej czasu,
wiedzą, Īe obrona na nic siĊ nie zda, bo nikt nie bĊdzie chciaá sáuchaü
studentów. CieĔ nadziei na uwolnienie rozwiewa Sobolewski, który opowiada
o tym, co widziaá, gdy prowadzono go na przesáuchanie. Z bólem mówi o swoim
koledze Janczewskim, znajdującym siĊ w grupie máodych ludzi wywoĪonych
kibitkami na SyberiĊ. Janczewski, który „sczerniaá, schudá, ale jakoĞ dziwnie
wyszlachetniaá”, nie ugiąá siĊ, nie uznaá wáadzy cara. OdwaĪnie i godnie
manifestuje swój patriotyzm. [„zdjąá z gáowy kapelusz, wstaá i gáos
natĊĪyá,/I trzykroü krzyknąá: „jeszcze Polska nie zginĊáa”.] Tak poĪegnaá siĊ
z przeraĪonym táumem ludzi zebranym przed koĞcioáem, który musiaá minąü ciąg
kibitek wywoĪących polskie dzieci na Sybir. W koĞciele wáaĞnie odprawiana byáa
msza ĞwiĊta. Sobolewski, widząc „rĊkĊ kapáaĔską ... podnoszącą ciaáo i krew
PaĔską”, porównuje mĊczeĔstwo máodzieĪy polskiej z mĊczeĔstwem Chrystusa
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i tym samym objaĞnia sens martyrologii máodych skazaĔców. Máodzi Polacy są
tak samo niewinni jak Chrystus. Tak jak poprzez ból na krzyĪu Jezus miaá
odkupiü
ludzkoĞü,
tak
cierpiący
Polacy
mają
przyczyniü siĊ
do zmartwychwstania zniewolonych narodów. UwiĊzieni studenci są Ğwiadomi
swojej ofiary. Wiedzą teĪ, jakie bĊdą efekty dziaáaĔ cara, któremu sam szatan
podpowiada metody niszczenia narodu polskiego. WyjaĞnia to Mickiewicz,
cytując bajkĊ Goreckiego o diable i ziarnie.
Sens ogólny bajki wskazuje na klĊskĊ záa. Car jest porównany do szatana,
który chciaá pokrzyĪowaü plany Boga opiekującego siĊ czáowiekiem
wypĊdzonym z Raju. Szatan podejmuje dziaáania, które obrócą siĊ przeciwko
niemu. Zamiast zaplanowanego przez niego dzieáa zniszczenia, mamy
do czynienia z odrodzeniem siĊ Īycia. Kieákujące, wschodzące, rosnące,
zakwitające i wydające plon ziarno symbolizuje odrodzenie. Tak jak záo
w konfrontacji z dobrem moĪe odnieĞü tylko chwilowe zwyciĊstwo, tak car
na krótko moĪe czuü siĊ „zwyciĊzcą nad dziatwą”.
Niewinna ofiara máodych Polaków jest wedáug przekonanego
o mesjanistycznej historiozofii Mickiewicza wpisana w BoĪy plan zbawienia
Ğwiata. Naród polski zostaá przez Boga wybrany po to, by byü Mesjaszem
zniewolonych narodów. Tak objaĞniając mĊczeĔstwo swoich rodaków,
Mickiewicz nie tylko leczy ich dusze zbolaáe po klĊsce powstania listopadowego,
ale takĪe nadaje sens cierpieniu, daje nadziejĊ i siáĊ do przetrwania.
Temat 2. Analizując fragmenty PrzedwioĞnia i Granicy, porównaj kreacje matek. OkreĞl
wzajemne relacje miĊdzy matką i dzieckiem, wykorzystując takĪe znajomoĞü
utworów.
Stefan ĩeromski PrzedwioĞnie
Matka nie byáa w stanie utrzymaü syna w domu, nakazaü mu zmiany wyuzdanych
obyczajów, dopilnowaü go i wyĞledziü miejsca jego kryjówek. Bez przerwy niemal czekaáa
na jego powrót. Gdy chwytaá czapkĊ i pĊdem wylatywaá z domu, coĞ podsuwaáo siĊ do jej
gardzieli i zapieraáo oddech. Nie miaáa juĪ siáy prosiü urwisa, Īeby nie chodziá. [...]
To obce miasto staáo siĊ dla niej jeszcze bardziej obce, cudze, niepojĊte, groĨne,
záowieszcze. Po wyjeĨdzie mĊĪa wszystkiego siĊ tutaj baáa. Dopóki mąĪ byá w domu, on byá
osobą – ona cichym i pokornym cieniem osoby. Teraz ów cieĔ musiaá staü siĊ figurą czynną.
CieĔ musiaá nabraü woli, wáadzy, decyzji. JakĪe ten mus byá nieznoĞny, jak uciąĪliwy!
Musiaáa wiedzieü o wszystkim, przewidywaü, zapobiegaü, rozkazywaü. Gubiáa siĊ
w plątaninie swych obowiązków. Nie wiedziaáa, od czego zacząü, gdzie jest droga i jak nią
iĞü. Wstydziáa siĊ i trwoĪyáa. PrzeĪywaáa jedną z najsroĪszych tortur, torturĊ czynu narzuconą
niedoáĊĪnej biernoĞci. Cierpiaáa nie mogąc daü sobie rady. Trwoga o syna, który siĊ jak
na záoĞü zlisiá, dobijaáa ją. Jedyną ulgĊ znajdywaáa w ciągu nocy, kiedy cháopak twardo spaá.
Sáyszaáa wtedy jego oddech, wiedziaáa, Īe jest obok niej i Īe mu nic nie zagraĪa. Ale sama
wtedy nie spaáa. Popadáa w bezsennoĞü. Wolaáa jednak bezsennoĞü biaáej nocy niĪ trwogĊ
biaáego dnia. Och, jakĪe dobrze jej byáo przyczaiü siĊ na legowisku, zasunąü siĊ w kąt
i patrzeü na Ğliczną gáowĊ cháopca, owianą gĊstwiną falistej czupryny i – patrząc tak na niego
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– o nim marzyü!... JakiĪ Ğliczny, jakiĪ ukochany ten áobuz, ten urwis, ten wáóczykij
i zawalidroga!
Co mu siĊ teĪ Ğni – co tam przepáywa pod czarującą páaszczyzną spadzistego czoáa?
Co teĪ to widaü w tych oczach gáucho zamkniĊtych, pod cienistymi powiekami? [...]
A patrząc tak na gáówkĊ jedynaka, gáĊboko rozwaĪaáa: "KtóĪ to jest, na Boga! ten cháopiec?
Oto tajemnica niezbadana poczĊáa go w niej. Oto byá maleĔki i niedoáĊĪny – kruszyna
cielesna, byt zaleĪny jedynie od niej – cząstka jej caáoĞci, jak gdyby nowy organ jej ciaáa, rĊka
lub noga... Wykarmiáa go, wypielĊgnowaáa, wyhodowaáa. Z roku na rok rósá w jej rĊkach,
w jej oczach, w jej objĊciu. KaĪdy dzieĔ jego zaleĪaá od niej, z niej siĊ poczynaá, na niej siĊ
koĔczyá. Siáy swe przelaáa, Īycie swe przesączyáa kropla po kropli w jego siáy. Nastawiáa
i wyprostowaáa drogi jego krwi. Nadaáa mu gáos, krzyk, Ğpiew. A oto teraz obcy siĊ staje
i záowieszczy. Obraca siĊ przeciwko niej. Z niego páynie na nią jakieĞ záe. Bezgraniczna
miáoĞü ku niemu przeksztaáca siĊ i przeradza na krzywdĊ sáabego jej ciaáa i ducha omdlaáego.
Gdyby go tak bezgranicznie nie kochaáa, cóĪ by jej byáo, choüby siĊ psuá i, gdzie chce, hasaá!
Ale on bije w miáoĞü, targa tą siáą, którą go obdarzyá jej sáaby ostatek mocy".
1925
Stefan ĩeromski, PrzedwioĞnie, Warszawa 1984

Zofia Naákowska Granica
ElĪbieta [opiekując siĊ chorą panią Kolichowską] pomyĞlaáa o matce, która
nie pielĊgnowaáa jej nigdy w chorobie.
Och, tamtej urody nie uszkodziáy lata. Ostatniej wiosny napatrzyáa siĊ jej do woli. Uczuáa
jeszcze teraz zapach powietrza, gorzki od nagrzanych poáudniowych liĞci. Staáa za matką
na duĪym balkonie nadwodnej willi. […] Matka byáa zdenerwowana, naprzód spieszyáa siĊ,
a teraz czekaáa niecierpliwie. Lepiej byáo milczeü. ElĪbieta z ciekawoĞcią przyglądaáa siĊ jej
sukni. Byáa z mszystej, miĊciutkiej weány biaáej i zapinaáa siĊ na piersiach ukoĞnie na trzy
guziki, trzy okrągáe kawaáki róĪowego koralu. Na szyi nie byáo pereá, tylko sznurek takich
samych, trochĊ drobniejszych róĪowych korali. NadĊte, rozgniewane usta byáy pomalowane
jasnym karminem. I jeszcze coĞ bladoczerwonego, jakaĞ kokarda z emalii uczepiona byáa
do kaĪdego z biaáych, mszystych pantofelków. Byáa caáa czysta, ĞwieĪa, zbytkowna, gáadka –
bez jednej zmazy. Byáa czymĞ najpiĊkniejszym, co siĊ da pomyĞleü. Byáa bezuĪyteczna, byáa
tylko do ozdoby. Jak moĪna mieü taki profil i Īeby to byáo Īywe!
Nie byáa matką, byáa zwyczajnie drugą kobietą. Jej piĊknoĞü, jej caáa jakoĞü byáa tylko
mĊczarnią. Maskowaáa siĊ tak niedbale. Obie rĊce trzymaáa na porĊczy balkonu – i takĪe te
rĊce byáy piĊkne i miaáy koralowe paznokcie. Bez sáowa patrzyáa przed siebie, Ğciągając brwi.
Ale nie na jezioro. Ani na góry tamtego brzegu – lekkie, jakby wydmuchane z niebieskiego
kurzu, ani biaáe Īagle, nadciągające po wodzie Ğwietlistej i zielonej jak grynszpan – nie byáy
dla niej warte widzenia. Patrzyáa na kratĊ maáej bramy w murze, bo tĊdy miaá znowu teraz
przyjĞü któryĞ z jej mĊĪczyzn.
Nie uĞmiechnĊáa siĊ, gdy wszedá. UĞmiechaáa siĊ niezmiernie rzadko, byáa piĊkna
pochmurnie i gniewnie. Ale za to jej uĞmiech znaczyá o wiele wiĊcej niĪ u innych. Byá
nie tylko áaskawy i dziecinnie niezaradny, byá jeszcze peáen dobroci.
Dlaczego ElĪbieta myĞlaáa o niej, Īe jest niedobra?
1935
Zofia Naákowska, Granica, Warszawa 1984
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WYPRACOWANIE
na temat nr 2

Ani w „PrzedwioĞniu”, ani w „Granicy” matki nie są postaciami
gáównymi. Ich kreacje sáuĪą przede wszystkim charakteryzowaniu dorosáych juĪ
dzieci, objaĞnianiu ich decyzji i relacji z ludĨmi.
PowyĪsze fragmenty pokazują bardzo róĪne, wrĊcz kontrastowe portrety
matek. W obydwu fragmentach narracja poprowadzona jest z punktu widzenia
bohaterek (z wykorzystaniem mowy pozornie zaleĪnej), z tą róĪnicą,
Īe w pierwszym fragmencie mamy perspektywĊ matki myĞlącej o jedynym
dziecku, w drugim natomiast – dorosáej jedynaczki wspominającej spotkanie
z matką. Na kreacjĊ tak róĪnych portretów musiaáa mieü wpáyw biografia obojga
twórców: ĩeromski bardzo wczeĞnie straciá matkĊ i tĊskniá za nią dáugo,
Naákowska natomiast miaáa bardzo dobry kontakt tylko z ojcem.
Jadwiga Barykowa, bohaterka „PrzedwioĞnia”, byáa Polką zamieszkaáą
w Rosji, do której wyjechaáa wraz z mĊĪem poszukującym pracy i kariery
urzĊdniczej. Nieznająca jĊzyka i obyczajów w rosyjskim mieĞcie czuáa siĊ obco.
Wszystko w nim byáo dla niej nowe i groĨne, wszystkiego siĊ baáa. Ponadto byáa
kobietą niepewną swego miejsca w Ğwiecie i dlatego caákowicie uzaleĪnioną
od mĊĪa. SamotnoĞü i lĊk przed Īyciem zaczĊáy jej doskwieraü szczególnie wtedy,
gdy Seweryn Baryka wyjechaá na wojnĊ, a ona zostaáa w Baku tylko z synem.
Teraz musiaáa przejąü obowiązki gáowy rodziny, byü aktywną, organizowaü
Īycie wáasne i syna. Dotychczas Īyjąca w cieniu mĊĪa i podporządkowana jego
woli, z trudnoĞcią odnajdywaáa siĊ w nowej rzeczywistoĞci. Osamotniona,
i zagubiona, martwiáa siĊ o swojego jedynaka, którego przyszáo jej wychowywaü
w niespokojnych i groĨnych czasach rewolucji. Kochaáa go nad Īycie i drĪaáa
z lĊku, gdy tylko znikaá jej z oczu. Z synem czuáa wiĊĨ szczególną, zrozumiaáą
dla matek pielĊgnujących swoje maáe dzieci i obserwujących, jak rosną,
dojrzewają, stają siĊ samodzielne. [ĩeromski tak piĊknie, tak poetycko o tym
pisze: „Siáy swe przelaáa, Īycie swe przesączyáa kropla po kropli w jego siáy.
Nastawiáa i wyprostowaáa drogi jego krwi. Nadaáa mu gáos, krzyk, Ğpiew.”]
Bolaáo ją to, Īe dojrzewanie dziecka zbiegáo siĊ z dziaáaniami rewolucjonistów,
którzy mieli ogromny wpáyw na jej syna. Pod wpáywem komunistów cháopiec
stawaá siĊ „obcy i záowieszczy”. Cierpiaáa, Īe nie moĪe znaleĨü z nim
porozumienia, Īe syn ją odtrąca.
Wielka, wszystko wybaczająca, cierpliwa miáoĞü, którą Cezary byá otoczony,
wydaáa plon. Cezary, zbuntowany, egoistyczny, czĊsto impertynencki wobec
matki i nieczuáy, z czasem zacząá patrzeü na matkĊ tak, jak ona patrzyáa
na niego, czyli z troską i niepokojem. ZauwaĪyá, Īe jego matka wygląda na duĪo
wiĊcej lat niĪ ma. Dostrzegá, Īe schudáa i jest coraz sáabsza. To spowodowaáo,
Īe poĞwiĊcaá jej wiĊcej czasu i wreszcie nie tylko z uwagą sáuchaá, co mówiáa,
ale zastanawiaá siĊ na jej sądami o nowej rzeczywistoĞci. Doceniá jej
przenikliwoĞü w opiniach, mądroĞü wynikającą z szacunku dla drugiego
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czáowieka i jego dorobku. BoleĞnie odczuá jej Ğmierü i zbezczeszczenie zwáok.
Trudno byáo mu pogodziü siĊ z jej brakiem.
W drugim fragmencie („Granica”) postaü matki jest inna. Przede wszystkim
naleĪy powiedzieü o tym, co gáównie boli córkĊ, czyli brak matki podczas
choroby. Dla niej jako dorosáej kobiety matka jest po prostu inną kobietą.
ElĪbieta postrzega matkĊ jako piĊkną, elegancką, zadbaną kobietĊ niecierpliwie
oczekującą na mĊĪczyznĊ, który nie nadchodzi. Córka dostrzega niepokój matki,
wysiáek zmierzający do ukrycia irytacji i obaw związanych z nieobecnoĞcią
owego mĊĪczyzny. PomiĊdzy nią i matką nie ma porozumienia i uczuü, jakie
zwykle są miĊdzy tak bliskimi sobie osobami. Bo pani Biecka – Niewieska wcale
nie jest bliska ElĪbiecie. Na pewno bliĪsza jej jest pani Kolichowska, ciotka,
która ją wychowywaáa, gdy matka ją odtrąciáa. I chociaĪ teraz ElĪbieta wiĊcej
rozumie z zachowaĔ i decyzji matki, to jednak ma Īal, Īe nie byáa ukochaną
jedynaczką, z troską i niepokojem pielĊgnowaną w chorobie. Nawet gdy
dostrzega peáen dobroci uĞmiech matki, nie moĪe stáumiü w sobie przekonania,
Īe jest niedobra. Jednak potrzebowaáa matki, szukaáa jej, pragnĊáa jej siĊ
zwierzyü z káopotów związanych z przeszáoĞcią narzeczonego Zenona.
Odwiedziny u matki nic nie zmieniáy w ich stosunkach. Pani Biecka – Niewieska
– zajĊta przede wszystkim sobą – nie umiaáa i nie chciaáa zaangaĪowaü siĊ
w sprawy dorosáej córki. Tak jak w dzieciĔstwie nie otoczyáa jej miáoĞcią, tak
teraz nie jest zainteresowana jej Īyciem. Nieobdarzona matczyną miáoĞcią
ElĪbieta, nie potrafi kochaü matki. Nadal są to zdystansowane wobec siebie
kobiety, zajĊte swoimi problemami. Pomimo tego ElĪbieta w trudnej sytuacji
Īyciowej nieĞwiadomie powiela wzór matki i pozostawia swoje dziecko pod
opieką rodziny, a sama wyjeĪdĪa do Warszawy.
Z porównania dwóch róĪnych portretów matek i ich relacji z dzieümi
wynika, Īe to, co dziecko otrzyma w dzieciĔstwie od matki, determinuje jego
przyszáy los i postawy wobec ludzi. Cezary, nauczony miáoĞci, bĊdzie bardzo
wraĪliwy na krzywdĊ innych ludzi, ElĪbieta wychowywana bez matczynej miáoĞci
bĊdzie zdystansowana i peána rezerwy wobec innych. ChociaĪ zdarzy siĊ,
Īe zareaguje na nieszczĊĞcie innych, bĊdą to sytuacje sporadyczne, najczĊĞciej
w jakiĞ sposób związane z jej Īyciem.
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Wybierając teksty nieliterackie i literackie na egzamin maturalny, kierujemy siĊ nie
tylko kryteriami opublikowanymi w Informatorze maturalnym; zwracamy takĪe uwagĊ na to,
aby byáy to teksty, w których podjĊte są tematy waĪne dla máodego czáowieka. Nie mniej
waĪnym kryterium są moĪliwoĞci sprawdzenia umiejĊtnoĞci, którymi powinien siĊ wykazaü
maturzysta.
Przed podjĊciem ostatecznej decyzji zasiĊgamy opinii nauczycieli akademickich
z róĪnych uczelni.

Oto fragmenty wypowiedzi profesorów o tekĞcie Barbary Skargi O obywatelstwie.
„Bardzo mądry, piĊknie napisany tekst o ogromnych walorach wychowawczych
i poznawczych. Klarowna kompozycja umoĪliwia skuteczne Ğledzenie argumentacji na rzecz
dobitnie sformuáowanej tezy. Umiarkowana erudycyjnoĞü nie przytáacza odbiorcy, lecz
wáaĞnie sprzyja utrzymaniu jego uwagi. Odniesienia do wspóáczesnoĞci i potocznych
doĞwiadczeĔ są dla ucznia caákowicie zrozumiaáe, a jednoczeĞnie związane z odlegáą genezą
demokracji, postawy obywatelskiej, wartoĞci wspóáuczestnictwa. Nadzwyczaj udana
propozycja egzaminacyjna.
W zestawie zadaĔ widaü równie trafną realizacjĊ zasady „czytania ze rozumieniem”:
pytania kierują uwagĊ na idee i retorykĊ tekstu, analizują sposób argumentacji, wymuszają
selekcjĊ elementów kompozycyjnych i znaczeniowych tekstu; nie ma tu poleceĔ zbyt trudnych,
ale i nadmiernie prostych.”
„Tekst trafnie dobrany, przejrzysty, nie powinien sprawiaü trudnoĞci maturzyĞcie. Posiada
walory nie tylko merytoryczne, lecz takĪe stylowe. Dotyczy wartoĞci podstawowych,
powszechnie akceptowanych.”
Znajdujące siĊ w arkuszu egzaminacyjnym teksty literackie naleĪą do kanonu lektur
szkolnych.

