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Czas pracy 180 minut
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.
Zamaluj
pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL. BáĊdne
zaznaczenie otocz kóákiem

i zaznacz wáaĞciwe.

Za rozwiązanie
wszystkich zadaĔ
moĪna otrzymaü
áącznie
50 punktów
CzĊĞü I – 10 pkt
CzĊĞü II – 40 pkt

ĩyczymy powodzenia!

Wypeánia zdający
przed rozpoczĊciem pracy
PESEL ZDAJĄCEGO

KOD
ZDAJĄCEGO
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Egzamin maturalny z jĊzyka polskiego
Poziom rozszerzony

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 zadaniu zamkniĊtym wybierz tylko jedną
z zaproponowanych odpowiedzi.
Dziennikarstwo – zawód czy wyzwanie? (fragment)
Dziennikarze piszą, poniewaĪ nie mają nic do powiedzenia,
i mają coĞ do powiedzenia, poniewaĪ piszą.
(Karl Kraus, 1986)
1.
Na pytanie zawarte w tytule poszukujemy odpowiedzi od dawna. W przeszáoĞci byáa
ona stosunkowo prosta: dziennikarstwo pojmowano jako wyzwanie, któremu byá w stanie
sprostaü jedynie odwaĪny, utalentowany i przebojowy czáowiek. Dzisiaj, u progu XXI wieku
zauwaĪamy, jak gwaátownie narasta zapotrzebowanie na profesjonalnie pojmowane
specjalnoĞci medialne. Dotyczy to nie tylko specjalnoĞci czysto dziennikarskich, ale siĊga
szerzej – do nowo powstaáych „zawodów medialnych” 1. Cyfrowe technologie napotykają
na rosnące wymagania odbiorców, którzy chcą otrzymaü „coraz lepiej przykrojone
informacje”, áatwe w zrozumieniu i zastosowaniu.[…]
2.
Dziennikarstwo – co naleĪy podkreĞliü – staáo siĊ waĪną formą komunikacji
publicznej we wspóáczesnym spoáeczeĔstwie. Mass media – w obrĊbie których
dziennikarstwo stanowi jeden z istotnych skáadników systemu rozprowadzania informacji –
stają siĊ gáównymi instytucjami w sferze publicznej, czyli w tej „dziedzinie Īycia
spoáecznego, gdzie wymiana informacji i poglądów na sprawy bĊdące przedmiotem
wspólnych zainteresowaĔ moĪe prowadziü do tworzenia opinii publicznej” 2.
3.
Czy media masowe staáy siĊ agendami spoáecznej zmiany i dziennikarze bezpoĞrednio
wáączeni są w ten proces? Zwolennicy takiego podejĞcia twierdzą 3, Īe wspóáczeĞnie
dziennikarze są propagatorami idei demokratycznych: doradzają ludziom, rządom,
businessowi, wskazując na kierunki dziaáaĔ. Wyznawcy odmiennego poglądu, uznający
media i dziennikarzy za agendy spoáecznego porządku 4, zwracają uwagĊ na fakt, Īe media
masowe znacznie bardziej sáuĪą stabilizowaniu systemu, w ramach którego funkcjonują,
wzmacniają istniejące wartoĞci, spoáeczny porządek i áad niĪ wprowadzają zmianĊ.
Zarówno w pierwszym, jak i w drugim podejĞciu zwraca siĊ uwagĊ na wspólny problem –
a mianowicie na rosnące znaczenie i wpáyw dziennikarzy oraz mediów, z którymi są oni
zawodowo związani. […]
4.
Mimo iĪ wymienione punkty widzenia na dziennikarstwo róĪnią siĊ zasadniczo
miĊdzy sobą, to jednak obydwa zawierają pewne podobieĔstwa. Nie tylko jest im wspólne
uznanie dziennikarstwa i mediów za waĪne instytucje spoáeczne, lecz takĪe zainteresowanie
tym, jak dziennikarze „zdobywają wáadzĊ” lub – mówiąc nieco inaczej – osiągają wpáyw
na wáadzĊ. Jest to o tyle waĪne, Īe media aspirują dziĞ do pozycji nie tyle „czwartej”,
ile pierwszej wáadzy.

1

A. Hart (red.), Teaching the Media. International Perspective, New York 1998, zwá. rozdz. Media Education
in the Global Village
2
P. Dahlgren, Television and the Public Sphere: Citizenship, Democracy and the Media, London 1995
3
D. L. Protess i in., The Journalism of Outrage: Investigative Reporting and Agendabuilding in America,
New York 1991
4
G. Gerbner i in., Growing up with Television: The Cultivation Perspective, w: J. Bryant i D. Zillmann (red.),
Media Effects: Advanses in Theory and Research, New York 1994
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5.
Studia nad historią dziennikarstwa pozwalają wyjaĞniü, jak doszáo do tego, Īe zawód
dziennikarza uzyskaá tak znaczącą pozycjĊ i legitymacjĊ spoáeczną. Dziennikarze postrzegali
samych siebie jako tych, którzy wpáywają, a czasem wrĊcz kreują procesy spoáecznej zmiany,
bądĨ jako tych, którzy wzmacniają procesy spoáecznej kontroli. Wymienione przejawy
aktywnoĞci w obrĊbie dziennikarstwa wystĊpowaáy od początku tworzenia siĊ tej grupy
zawodowej, aczkolwiek w początkach prasy dziennikarze postrzegani byli jako ludzie jedynie
opisujący dziaáania rządów, wpáywowych grup, struktur spoáecznych, nie zaĞ jako ci, którzy
kwestionują istniejący porządek. Bardziej zatem utrzymywali áad spoáeczny niĪ zmierzali
ku temu, by go zmieniaü.
6.
Wraz z nawarstwianiem siĊ procesów spoáecznej zmiany i równolegle z rozwojem
mediów znaczenie dziennikarstwa w zakresie wpáywu publicznego wzrastaáo i w dalszym
ciągu wykazuje podobne tendencje. Badania nad wyborem i prestiĪem róĪnych profesji
wskazują na wzrost rangi zawodu dziennikarskiego oraz – co dostrzegamy w ostatnich latach
– wyraĨny wzrost atrakcyjnoĞci nowych specjalnoĞci w zawodach medialnych: public
relations 5, zarządzania mediami, rzecznictwa prasowego, reklamy itp. Dziennikarze
postrzegani są wspóáczeĞnie jako odrĊbna grupa zawodowa, posiadająca okreĞloną (co nie
znaczy stabilną) legitymacjĊ spoáeczną, która jest przedmiotem nieustającego testu
spoáecznego. Zabiegi o pozyskiwanie legitymacji spoáecznej dla zawodów dziennikarskich
wiąĪą siĊ historycznie z rozwojem dziennikarstwa politycznego. Dziennikarze bowiem
pierwsi zaczĊli przedstawiaü polityczne interpretacje, analizy oraz punkty widzenia na waĪne
sprawy spoáeczne, polityczne czy ekonomiczne; spod ich piór wychodziáy komentarze
wyjaĞniające rozgrywające siĊ wydarzenia, fakty i procesy. W ten oto sposób zaczĊli
systematycznie legitymizowaü swoją dziaáalnoĞü.
7.
U progu XXI wieku dostrzegamy, Īe taka legitymizacja spoáeczna – i to
w odniesieniu do jakiejkolwiek grupy zawodowej – nie jest wartoĞcią staáą. Nieustannie
przedstawiciele róĪnych zawodów zabiegają o utrzymanie bądĨ wzmocnienie posiadanej
legitymacji, inne grupy natomiast legitymacjĊ tĊ tracą. Dziennikarze znajdują siĊ w centrum
tego procesu. Raz tracą prestiĪ i uznanie, gdy stają siĊ stronniczy (np. w sporach i konfliktach
politycznych), innym razem zyskują – jak w przypadku wojny w Jugosáawii, zamykającej
burzliwy wiek XX. Obywatele przede wszystkim zwracają siĊ ku mediom i ufają
dziennikarskim informacjom oraz komentarzom w radiu, telewizji czy gazetach,
a nie polegają na potocznie przekazywanych opiniach.[…]
8.
A zatem – czym jest dzisiaj dziennikarstwo? Zawodem czy powoáaniem, misją
czy rzemiosáem? […]
Charakter pracy dziennikarza czy osoby zawodowo powiązanej z mediami (np. rzecznika
prasowego, specjalisty w zakresie public relations, marketingu, reklamy, ksztaátowania
wizerunku polityka) wiąĪe siĊ ze zdobywaniem i przetwarzaniem informacji; chodzi tu
nie tylko o umiejĊtnoĞci wyáącznie techniczne, lecz takĪe o intelektualne przygotowanie
uáatwiające ocenĊ, wybór i sposób przedstawienia zebranych danych. I pod tym kątem
analizujemy wspóáczeĞnie narastającą profesjonalizacjĊ zawodów medialnych, w tym takĪe
zawodu dziennikarza. Profesjonalizacja dziennikarstwa oznacza dzisiaj, Īe wykonywanie tego
zawodu wymaga stosownego przygotowania. Nie wystarczy juĪ – jak czĊsto wspominają
dziennikarze starszej generacji w Polsce – „urodziü siĊ dziennikarzem”. Trzeba jeszcze
zdobyü okreĞlone quantum 6 wiedzy i nieustannie ją poszerzaü.
9.
Szybki
rozwój
nowoczesnych
technologii
informacyjnych
powoduje,
Īe zapotrzebowanie na profesjonalne kadry medialne bĊdzie coraz bardziej wzrastaáo.
I przygotowanie profesjonalne do peánienia tych ról zawodowych bĊdzie niezbĊdnym
5

public relations – osoby i grupy reprezentujące jakąĞ instytucjĊ na zewnątrz i dbające o jej dobry wizerunek
w Īyciu publicznym
6
quantum – pewna iloĞü
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warunkiem uczestnictwa ludzi związanych z mediami w procesie tworzenia siĊ spoáeczeĔstwa
informacyjnego.
10.
Dziennikarze w swej pracy zawodowej wypeániają spoáeczne oczekiwania,
są ustawicznie zorientowani na potencjalnych odbiorców, którym pragną przekazaü zdobyte
informacje. A zatem zbierają dane, przetwarzają je i czasem nimi manipulują. W przeszáoĞci
zapotrzebowania przeciĊtnego obywatela zaspokajaáo jego otoczenie. Dokonywaáo siĊ to
najczĊĞciej w postaci nieformalnych przekazów: „od ludzi do ludzi”. Ten tradycyjny przekaz
zostaá wspóáczeĞnie zastąpiony przez masowe, czĊsto zdepersonalizowane formy
przekazywania informacji. […]
11.
Historia zawodu dziennikarskiego pokazuje, Īe proces zdobywania i przetwarzania
informacji ulegá wspóáczeĞnie – w związku z powstaniem i dynamicznym rozwojem
technologii informacyjnych – zasadniczej zmianie. W początkowym okresie rozwoju prasy
dziennikarze równoczeĞnie zdobywali informacje, redagowali je, a czĊsto wrĊcz sami
drukowali gazety. Z biegiem lat, w XIX stuleciu, praca techniczna i redakcyjna w gazecie
ulegáa rozdzieleniu. […] Nowoczesny dziennikarz potrafi najpierw zdobyü, a nastĊpnie
wyáowiü istotne informacje z powodzi wiadomoĞci napáywających nieustannie z globalnej
wioski, umie nadaü im atrakcyjną oprawĊ wizualną, wie, jaki komentarz przyciągnie uwagĊ
potencjalnego odbiorcy. Dopiero tak „przyrządzony” i opakowany produkt sprzedaje
wáaĞcicielowi stacji radiowej czy telewizyjnej bądĨ korporacyjnej gazecie. Tak dzieje siĊ
na caáym Ğwiecie.
Teresa SasiĔska–Klas, Dziennikarstwo – zawód czy wyzwanie? w:
Z. Bauer, E. ChudziĔski (red.), Dziennikarstwo i Ğwiat mediów, Kraków 2000

Zadanie 1. (1 pkt)
Poprzedzające tekst motto peáni przede wszystkim funkcjĊ
A. Ğwiadomie wprowadzonej wskazówki.
B. podpowiedzi sugerującej sposób interpretacji tekstu.

C. oryginalnego, paradoksalnego wstĊpu.
D. prologu wprowadzającego podstawowe informacje.

Zdanie 2. (1 pkt)
Nazwij styl, którym napisano tekst.
Podaj trzy cechy stylu, uzasadniające odpowiedĨ.

Tekst napisany jest stylem naukowym; dowodzi tego: specjalistyczne
sáownictwo, rozbudowane zdania záoĪone, przypisy (odwoáywanie siĊ do Ĩródeá).
Zadanie 3. (1 pkt)
W zdaniu koĔczącym akapit 10. pojawia siĊ okreĞlenie: „zdepersonalizowane formy
przekazywania informacji”. PodkreĞlony wyraz zastąp synonimem.

bezosobowe
Zadanie 4. (1 pkt)
W zakoĔczeniu akapitu 3. autorka mówi o dwóch podejĞciach do dziennikarstwa. Sformuáuj
róĪnicĊ miĊdzy nimi.

Jedno polega na tym, Īe dziennikarze mogą przyczyniaü siĊ do przemian
i wytyczaü ich kierunki, istotą drugiego jest utrzymywanie istniejącego porządku
spoáecznego (stanu rzeczy).
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Zadanie 5. (1 pkt)
„A zatem czym jest dzisiaj dziennikarstwo? Zawodem czy powoáaniem, misją
czy rzemiosáem?” OdpowiedĨ na pytanie uzasadnij dwoma wskazanymi w tekĞcie
argumentami.

Autorka jest zdania, Īe dzisiaj dziennikarstwo jest zawodem, poniewaĪ wymaga
wáaĞciwego przygotowania, czyli posiadania pewnej wiedzy i ciągáego jej
poszerzania oraz profesjonalizmu.
Zadanie 6. (1 pkt)
Na podstawie akapitów 10. i 11. wymieĔ cechy spoáeczeĔstwa informacyjnego.

–
–
–
–

odchodzenie od uzyskiwania informacji „z ust do ust”,
zaufanie do informacji podawanej przez media,
wyobraĪenie Ğwiata zgodne z subiektywnie przykrojoną informacją,
postrzeganie informacji jako towaru, którym siĊ handluje.

Zadanie 7. (1 pkt)
WyjaĞnij, dlaczego prestiĪ zawodu dziennikarza nie jest wartoĞcią staáą.

PoniewaĪ dziennikarze w zaleĪnoĞci od podejmowanych dziaáaĔ
i przyjmowanych postaw mogą zyskiwaü lub traciü zaufanie spoáeczne. Ich
dziaáania spoáeczeĔstwo moĪe oceniaü jako dla siebie dobre lub niekorzystne.
Zadanie 8. (1 pkt)
Jaką funkcjĊ w tekĞcie peánią pojawiające siĊ w nim pytania?

Mają znaczenie dla stylu wypowiedzi oraz dla kompozycji.
Zadanie 9. (1 pkt)
W akapicie 1. pojawia siĊ wzmianka o „coraz lepiej przykrojonych informacjach”. WskaĪ
akapit, w którym proces „przykrawania informacji” zostaá zilustrowany.

Akapit nr 11
Zadanie 10. (1 pkt)
WymieĔ dwie wskazane przez autorkĊ tekstu róĪnice miĊdzy dziennikarstwem dawnym
a wspóáczesnym.

W dawnym dziennikarstwie liczyá siĊ talent, osobiste zdobywanie informacji
i publikowanie w swojej gazecie; dziĞ profesjonalne przygotowanie i uczynienie
z informacji produktu dostosowanego do oczekiwaĔ odbiorców.
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CzĊĞü II – pisanie wáasnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu.
Wybierz temat i napisz wypracowanie nie krótsze niĪ dwie strony (okoáo 250 sáów).

Temat 1. Dwa obrazy prowincji. Porównaj sposoby ich kreacji w podanych fragmentach
Pani Bovary Gustawa Flauberta i Republiki marzeĔ Brunona Schulza.

Gustaw Flaubert Pani Bovary
Yonville-Opactwo to spore osiedle nazwane tak od starego opactwa kapucynów,
po którym zaginąá nawet Ğlad ruin. LeĪy ono o osiem mil od Rouen, miĊdzy drogą
do Abbeville a drogą do Beauvais.
JesteĞmy tu na pograniczu Normandii, Pikardii i Île-de-France, w kraju pozbawionym
wáasnego oblicza, gdzie jĊzyk nie ma Īadnego akcentu, a pejzaĪ jest bez charakteru.
Do 1835 roku nie byáo Īadnej znoĞnej drogi do Yonville. Ale w tym okresie
przeprowadzono drogĊ komunalną, która poáączyáa goĞciĔce wiodące do Abbeville
i do Amiens. Korzystają z niej czasem dyliĪanse jadące z Rouen do Flandrii. Ale mimo tych
nowych moĪliwoĞci Yonville pozostaáo osiedlem martwym. Zamiast podnieĞü uprawĊ roli,
mieszkaĔcy jego upierają siĊ przy pastwiskach, mimo Īe są one zupeánie bezwartoĞciowe,
i leniwe miasteczko odsuwając siĊ od pól ciąĪy ku rzece.
U stóp pagórka, za mostem, aleja wysadzana máodą osiczyną prowadzi wprost
do pierwszych domków miasteczka. Domki te, ogrodzone Īywopáotem, otaczają rozmaitego
rodzaju zabudowania gospodarskie, táoczarnie, wozownie, destylarnie. Na otynkowanych
Ğcianach, po których przebiegają ukoĞnie sczerniaáe belki, rozpiĊta bywa czasem mizerna
grusza, a drzwi wejĞciowe mają u doáu maáą obrotową furteczkĊ dla ochrony przed
kurczĊtami, które przychodzą na próg dziobaü okruszyny czarnego chleba. Podwórza stają siĊ
jednak coraz wĊĪsze, domy zbliĪają siĊ do siebie, znikają Īywopáoty. Mija siĊ kuĨniĊ, a potem
domek koáodzieja.
Same hale, to znaczy szopa, pokryta dachówką i wsparta na dwudziestu sáupach,
zajmują prawie poáowĊ gáównego placu Yonville. Merostwo w stylu greckiej Ğwiątyni,
zbudowane wedáug rysunku architekta z ParyĪa, tworzy naroĪnik sąsiadujący z domem
aptekarza. [...]
Poza tym nie ma juĪ w Yonville nic do zobaczenia. Ulica (jedyna zresztą), dáuga
na odlegáoĞü wystrzaáu, przy której stoi kilka sklepików, urywa siĊ nagle na zakrĊcie. [...]
Od czasu wydarzeĔ, o których tu opowiemy, nic siĊ w istocie nie zmieniáo w Yonville.
Na szczycie dzwonnicy obraca siĊ blaszana, trójkolorowa chorągiewka, a nad sklepem
galanteryjnym powiewają dwie perkalowe wstĊgi. Embriony aptekarza, podobne do biaáej
hubki, psują siĊ coraz bardziej w zmĊtniaáym spirytusie, a nad wielką bramą wjazdową oberĪy
wypáowiaáy od deszczu, stary záoty lew ukazuje przechodniom fryzowaną jak u pudla grzywĊ.
1857

(Gustaw Flaubert, Pani Bovary, przeá. Aniela MiciĔska, Warszawa 1976)

Bruno Schulz Republika marzeĔ
Tam gdzie mapa kraju staje siĊ juĪ bardzo poáudniowa, páowa od sáoĔca, pociemniaáa
i spalona od pogód lata, jak gruszka dojrzaáa – tam leĪy ona, jak kot w sáoĔcu – ta wybrana
kraina, ta prowincja osobliwa, to miasto jedyne na Ğwiecie. Daremnie mówiü o tym
profanom! Daremnie táumaczyü, Īe tym dáugim falistym jĊzykiem ziemi, którym dyszy ten
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kraj w skwarze lata, tym kanikularnym 7 przylądkiem ku Poáudniowi, tą odnogą wsuniĊtą
samotnie miĊdzy smagáe wĊgierskie winnice – oddziela siĊ ten partykularz 8 od zespoáu krainy
i idzie samopas, w pojedynkĊ, nie wypróbowaną drogą, próbuje na wáasną rĊkĊ byü Ğwiatem.
Miasto to i kraina zamknĊáy siĊ w samowystarczalny mikrokosmos, zainstalowaáy siĊ
na wáasne ryzyko na samym brzegu wiecznoĞci.
Ogródki przedmiejskie stoją jakby na krawĊdzi Ğwiata i patrzą poprzez parkany
w nieskoĔczonoĞü anonimowej równiny. TuĪ za rogatkami mapa kraju staje siĊ bezimienna
i kosmiczna, jak Kanaan 9. Nad tym skrawkiem ziemi wąskim i straconym otworzyáo siĊ raz
jeszcze niebo gáĊbsze i rozleglejsze niĪ gdzie indziej, niebo ogromne jak kopuáa,
wielopiĊtrowe i cháonące, peáne niedokoĔczonych fresków i improwizacyj, lecących draperyj
i gwaátownych wniebowstąpieĔ.
Jak to wyraziü? Gdy inne miasta rozwinĊáy siĊ w ekonomikĊ, wyrosáy w cyfry
statystyczne, w liczebnoĞü – miasto nasze zstąpiáo w esencjonalnoĞü. Tu nie dzieje siĊ nic
na darmo, nic nie zdarza siĊ bez gáĊbokiego sensu i bez premedytacji. Tu zdarzenia nie są
efemerycznym fantomem na powierzchni, tu mają one korzenie w gáąb rzeczy i siĊgają istoty.
[...]
Teraz na przykáad podwórza toną w pokrzywach i chwastach, szopy i komórki krzywe
i omszone zapadają po pachy w ogromne áopuchy spiĊtrzone aĪ po okapy gontowych dachów.
Miasto stoi pod znakiem zielska, dzikiej, Īarliwej, fanatycznej wegetacji, wystrzelającej tanią
i lichą zieleniną, trującą, zjadliwą i pasoĪytniczą. To zielsko pali siĊ zaĪegniĊte sáoĔcem,
tchawki liĞci dyszą páonącym chlorofilem – armie pokrzyw, wybujaáe i Īaráoczne, poĪerają
kultury kwiatowe, wdzierają siĊ do ogrodów, zarastają przez noc tylne nie dozorowane Ğciany
domów i stodóá, plenią siĊ w rowach przydroĪnych. [...]
W te dni cóĪ robiü, dokąd uciec od Īaru, od ciĊĪkiego snu, który wali siĊ zmorą
na piersi w gorącej godzinie poáudnia? W te dni, bywaáo, matka wynajmowaáa powóz
i wyjeĪdĪaliĞmy wszyscy stáoczeni w jego czarnym pudle za miasto [...].
W tych dniach dalekich powziĊliĞmy po raz pierwszy z kolegami ową myĞl
niemoĪliwą i absurdalną, aĪeby powĊdrowaü jeszcze dalej poza zdrojowisko, w kraj juĪ
niczyj i boĪy, w pogranicze sporne i neutralne, gdzie gubiáy siĊ rubieĪe paĔstw, a róĪa
wiatrów wirowaáa báĊdnie pod niebem wysokim i spiĊtrzonym. Tam chcieliĞmy siĊ
oszaĔcowaü, uniezaleĪniü od dorosáych, wyjĞü poza obrĊb ich sfery, proklamowaü republikĊ
máodych. [...] Miaáo to byü Īycie pod znakiem poezji i przygody, nieustannych olĞnieĔ
i zadziwieĔ. [...]
Miaáa to byü forteca opanowująca okolicĊ – na wpóá twierdza, na wpóá teatr, na wpóá
laboratorium wizyjne. Caáa natura miaáa byü wprzĊgniĊta w jego orbitĊ. Jak u Szekspira, teatr
ten wybiegaá w naturĊ, niczym nie odgraniczony, wrastający w rzeczywistoĞü, biorący
w siebie impulsy i natchnienie z wszystkich Īywioáów, falujący z wielkimi przypáywami
i odpáywami naturalnych obiegów. Tu miaá byü punkt wĊzáowy wszystkich procesów
przebiegających wielkie ciaáo natury, tu miaáy wchodziü i wychodziü wszystkie wątki
i fabuáy, jakie majaczyáy siĊ w jej wielkiej i mglistej duszy. ChcieliĞmy, jak Don Kichot,
wpuĞciü w nasze Īycie koryto wszystkich historyj i romansów, otworzyü jego granice
dla wszystkich intryg, zawikáaĔ i perypetyj, jakie zawiązują siĊ w wielkiej atmosferze
przelicytowującej siĊ w fantastycznoĞciach [...] – jesteĞmy wszak wszyscy z natury
marzycielami, braümi spod znaku kielni, jesteĞmy z natury budowniczymi...
1936
(Bruno Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, BN 1998)
7

kanikuáa (áac.) – u staroĪytnych Rzymian pora roku, w której SáoĔce znajduje siĊ w gwiazdozbiorze Psa (od 22
czerwca do 23 sierpnia); okres najwiĊkszych upaáów
8
partykularz (áac.) – miejscowoĞü lub kraina odciĊta od Ğwiata, zapadáy kąt
9
Kanaan – biblijna kraina, w której mieszkaá Jakub i jego ród
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WYPRACOWANIE
na temat nr 1

Prowincja to miejsce oddalone od centrum kulturalnego, politycznego,
gospodarczego. Ale nie kaĪdy mieszkaniec prowincji jest prowincjuszem, który
wstydzi siĊ swojego miejsca zamieszkania, zakáadając, Īe przydaje mu ono
kompleksu niĪszoĞci. Tymczasem prowincjonalnoĞü to nie jest okreĞlenie
miejsca, to cecha sposobu myĞlenia i stosunku do Ğwiata. Prowincjuszem siĊ
pozostaje nawet w kulturalnym centrum Ğwiata, natomiast czáowiek twórczy
w oddaleniu od centrum dostrzega szansĊ poznawania Ğwiata i jego
wspóátworzenia.
Takie rozumienie prowincji ilustrują fragmenty utworów autorstwa
Flauberta i Schulza.
Obrazy prowincji w obu utworach są róĪne. W opisie Yonville dominuje
sáownictwo nacechowane negatywnie – przejmuje nuda, bezsens, stagnacja.
U Schutza jest zgoáa inaczej; owa prowincja to „wybrana kraina”, wszechĞwiat,
sakralizowany i osadzony w kulturze kosmos. Skąd taka róĪnica? Wynika ona i z
konwencji artystycznej zastosowanej przez autorów, i z kreacji narratora.
„Pani Bovary” to utwór realistyczny, prekursorski wobec naturalizmu.
Ukazuje Ğwiat brzydki, którego skáadniki są „bez akcentu” i „bez charakteru”,
bezwartoĞciowe, mizerne. MieszkaĔcy o mentalnoĞci prowincjuszy są bierni
i nie chcą nic zmieniaü. Wszystko siĊ psuje, rozpada – belki są sczerniaáe,
drzewa mizerne, podwórza ciasne. ĩycie tu siĊ snuje, a Yonville jest osiedlem
martwym. Jedyny godny obejrzenia obiekt to merostwo „w stylu greckiej
Ğwiątyni”. Stoi on w raĪącym kontraĞcie z otoczeniem, ale nic dziwnego,
bo projekt pochodzi z wielkiego Ğwiata, z ParyĪa. Miejscowa twórczoĞü nawet
lwa sprowadza do roli pudla. Tak bowiem wygląda ozdoba bramy wjazdowej
oberĪy.
W „Republice marzeĔ” jest inaczej. Ten maáy prowincjonalny Ğwiat
mikrokosmosu staje siĊ w mityzowanym utworze Schulza kosmosem – to brzeg
wiecznoĞci, to sens, premedytacja, korzenie w gáąb rzeczy; istota. ĝwiat ten jest
sakralizowany, porównany z Kanaan, biblijną krainą „mlekiem i miodem
páynącą”, a niebo nad nim jest jak kopuáa, „peáne niedokoĔczonych fresków”.
Domki w „Pani Bovary” przytáoczone są róĪnymi zabudowaniami
gospodarczymi; mizerna grusza ledwie siĊ przez nie przebija, podwórza są
coraz wĊĪsze. PrzestrzeĔ jest niemal pozbawiona natury, zatrzaĞniĊta,
klaustrofobiczna.
Schulz natomiast kreuje Ğwiat ogródków otwierający siĊ w anonimową
równinĊ – otwartą przestrzeĔ. Podwórza toną w wybujaáej zieleni. W opisie
natury stosuje pisarz typowe dla siebie animizacje, mówiąc, jak „tchawki liĞci
dyszą”, personifikowane „armie pokrzyw poĪerają kultury kwiatowe”,
a wszystko pleni siĊ, wybuchając swoją gwaátownoĞcią. Wszak zielenina jest
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trująca, zjadliwa i pasoĪytnicza, ale jak zwyciĊska w swym istnieniu. Typowo
poetycka metaforyka obrazu równieĪ uwznioĞla ten sposób opisywania Ğwiata –
nietypowy dla prozy.
Ulica w „Pani Bovary” – jedyna zresztą – urywa siĊ nagle i to, co dalej
poza nią, nie jest juĪ waĪne. W „Republice marzeĔ” wprost przeciwnie –
wyjeĪdĪanie za miasto otwiera to, co najwaĪniejsze. Tam wyruszali mieszkaĔcy –
”w kraj juĪ niczyj i boĪy”.
I tu dochodzimy do rzeczy istotnej dla owego porównania, czyli kreacji
narratora.
Narrator w powieĞci Flauberta mówi o sobie w liczbie mnogiej –
„od czasu wydarzeĔ, o których tu opowiemy...”. Nie uczestniczy w tych
zdarzeniach, relacjonuje je – wnikliwie i szczegóáowo, choü niezupeánie
bezstronnie. Posáugując siĊ sáownictwem nacechowanym negatywnie, akcentuje
wady miasteczka, jego zaniedbanie, nijakoĞü.
U Schulza narratorem jest mieszkaniec owej prowincji, który wraz
z kolegami wyjeĪdĪa za miasto, a wáaĞciwie do republiki marzeĔ, w której
wszyscy oni są „marzycielami, braümi spod znaku zieleni, z natury
budowniczymi”. Oni wszyscy jak Demiurg, boski budowniczy Ğwiata, są
artystami i jak artyĞci tworzą Ğwiat wyobraĨni. Aby nie byáo wątpliwoĞci, Schulz
stosuje wyraĨną opozycjĊ miĊdzy Ğwiatem filistrów – miast ekonomii, cyfr
statystycznych a Ğwiatem jego bohatera wzbijającym siĊ ponad rzeczywistoĞü,
którego nie rozumieją profani. WyobraĨnia máodych ludzi jest imaginacją,
nierzeczywistoĞcią, literaturą. To wizja rodem z Szekspira, któremu udaáo siĊ
odtworzyü naturĊ w teatrze. Bohater – narrator zestawia siebie i swych kolegów
z Don Kichotem. Cháopcy, tak jak wielki marzyciel z La Manchy, chcieli wejĞü
w fantastycznoĞü wszelkich historii, romansów, intryg i perypetii i stworzyü te
Ğwiaty w sobie. Tam – za miastem – miaá powstaü Ğwiat máodych w opozycji
do dorosáych – „pod znakiem poezji i przygody, nieustannych olĞnieĔ
i zadziwieĔ”. Schulz uĪywa okreĞlenia: „chcieliĞmy siĊ oszaĔcowaü”,
co niewątpliwie pokazuje, jak silną trzeba stworzyü granicĊ miĊdzy tymi
ekonomiczno-filisterskimi dorosáymi a máodymi artystami. Ta granica widzenia
w gruncie rzeczy istnieje. Nawet forteca, twierdza – miejsce pozornie zamkniĊte
(jak Yonville w utworze Flauberta) nie musi byü ograniczeniem, a wrĊcz
przeciwnie, moĪe otworzyü Ğwiat w nieskoĔczonoĞü i metafizycznoĞü. Prowincja
u Schulza to axis mundi przeszyty osią áączącą sacrum z profanum.
Jak mizernie wygląda na jej tle ciasny i duszny, páaski i nudny Ğwiatek
Yonville.
Dwa opisy prowincji i dwa róĪne Ğwiaty. ĝwiat prowincjuszy, którzy
nie lubią swojego miejsca, naĞladują wielkie miasto z mizernym efektem, którym
nie chce siĊ nic zmieniü wokóá siebie i Ğwiat ludzi twórczych, kreujących
rzeczywistoĞü wedáug swoich marzeĔ. Oba przedstawione w róĪnych
konwencjach artystycznych – realistycznej i kreacyjnej. Pokazują, Īe w gruncie
rzeczy nie ma prowincji w Ğwiecie (w sensie geograficznym), prowincja moĪe
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byü tylko w czáowieku. To jego energia, sposób postrzegania Ğwiata, moce
twórcze, chĊü Īycia stanowią o wszystkim, co siĊ dookoáa niego dzieje.
Temat 2. Obraz maáej ojczyzny w początkowym fragmencie poematu Tomasza
RóĪyckiego 10 DwanaĞcie stacji. Jaką rolĊ odgrywają w tym tekĞcie nawiązania
do Pana Tadeusza?
Tomasz RóĪycki DwanaĞcie stacji
Byá marzec, bardzo ciemny i bardzo szalony, taki, jakie bywają
czĊsto w tej czĊĞci Europy nad Odrą, w przedwczeĞnie poszarzaáym mieĞcie,
które nazywaáo siĊ Opole, po niemiecku Oppeln.
To miasto, choroba moja! Prątek czarnej Īóáci, smutny tumor 11
Rozrastający siĊ w duszy – jakĪe ciĊ nienawidzĊ, miasto!
Zostawiü ciĊ, wyjechaü, opuĞciü na zawsze! Namolny
koszmarze, potworze bez duszy, bez twarzy zarazku!
ZgiĔ, przepadnij, záy duchu, smogu marnych ĪyczeĔ,
porzuconych planów, marzeĔ, przekleĔstwo kaĪdego ranka,
przepadnij na wieki! Ach, miasto – to miasto,
wszelkich mych uniesieĔ Ğwiadek i mych zgryzot!
Miasto-Bohater, odznaczone po trzykroü ĝląskim Orderem BáyskotliwoĞci
i dwakroü Medalem Miasta Stu Banków i Jednej KsiĊgarni!
Miasto o Wapiennym Licu, poáoĪone w Kotlinie
Siedmiu Cementowni, gdzieĞ na granicy pomiĊdzy Durnym
oraz Polnym ĝląskiem, na ĝląsku zwanym czasami Podolskim,
z uwagi na duĪą liczbĊ ekspatriantów 12, nad zaczarowaną,
gĊstą rzeką o barwie sinobrunatnej, z piĊknym rtĊciowym poblaskiem
w te dni pogodne, nad spienioną rzeką, po której páywaáy
fantastyczne mazutowe figury, a detergentowe piany
opatulaáy przĊsáa mostów i oblepiaáy idących górą na spacer przechodniów;
nad niezgáĊbioną rzeką, zamieszkaną przez rzeczne potwory,
wodniki, rybole i zmutowane karpie.
Miasto rodzinne, otoczone przez doskonale urządzone lasy
z zasadzonymi równym szeregiem drzewami, salutującymi
juĪ z dala pĊdzącym trasą przelotową autokarom;
miasto okalane przez lasy papierkowe, naturalne ubikacje
setek wĊdrowców, miasto porosáe wapiennym koánierzem,
zasypane popioáem, z piĊknymi archaicznie spĊkanymi blokowiskami
piĊtrzącymi horyzont, ze staropolską hurtownią z falistej blachy,
ze Ğmiejącym siĊ zgieákiem plansz, reklam, szyldów, sáupów, kabli,
ze swoim niewymuszonym báotem, ze swym krwiobiegiem autobusów,
taksówek, ciĊĪarówek, przesáoniĊte oáowiową mgáą,
pod spalinową tĊczą co dzieĔ wstające, Īywe, Īywe miasto.
Ach, jakĪe chciaábym ci powiedzieü: „ĩegnaj!”.
WáaĞnie w tym mieĞcie, we wschodniej dzielnicy,
nieopodal torów kolejowych i trzech barów piwnych,
poĞród kaáuĪ i wielkich báotnych zagonów, staáa kamienica,
10

Tomasz RóĪycki (ur. 1970) – wspóáczesny poeta i táumacz; w 2004 r. otrzymaá NagrodĊ KoĞcielskich
za DwanaĞcie stacji
11
tumor – nowotwór, guz
12
ekspatriant – czáowiek, który przymusowo lub dobrowolnie opuĞciá ojczyznĊ
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do której dostĊp byá od trzech ulic trzema bramami,
a przy nich stróĪowaáy gromady pijaków i miejscowych meneli. […]
Tam to wáaĞnie, klucząc poĞród kaáuĪ, szedá nasz Bohater,
nie tak juĪ máody jak niegdyĞ, ale jeszcze chyĪy.
Wszedá zatem przez otwarte na oĞcieĪ drzwi klatki schodowej
i potem dalej, prosto do mieszkania na parterze.
Najpierw zapukaá, tak, zapukaá i odczekaá chwilĊ,
ale nie sáysząc Īadnej odpowiedzi, nacisnąá klamkĊ.
[…] Nasz Bohater chodziá po mieszkaniu z westchnieniem
Īaáosnym, wciąĪ siĊ rozglądając po róĪnych kątach i róĪnych pokojach
za panią domu. Ach, jakĪe wiele siĊ áączyáo wspomnieĔ z tymi Ğcianami,
tego nie uniesie pióro Īadnego literata ni jego komputer tego nie zrozumie!
Oto sáynny prastary fotel wielogarbny, na którym usiąĞü
byáo niewidzianą sztuką i który zrzucaá zaraz niebacznych intruzów
niby nieokieáznany wielbáąd – tak sprĊĪyny w nim pracowaáy […].
Oto i szuflada, w której chowane byáy najróĪniejsze sprzĊty,
papiery, klucze, máotek i obcąĪki, drewniane linijki,
gumki od sáoików, zakrĊtki, oáówki oraz niepojĊte w istocie,
przeznaczeniu oraz pochodzeniu czĊĞci czegoĞ wiĊkszego.
[…] Oto na póákach postawione
CiĊĪkie ksiĊgi, które zawieraáy wszelkie tajemnice istnienia i Īycia,
w ciemnych, zdobionych bogato oprawach, zapisane szyfrem,
sekretnym pismem zwanym teĪ gotykiem. […]
W drugim tomie ksiĊgi retuszowane zdjĊcia,
opatrzone w dole kabalistycznym pismem, prezentowaáy niezwykle
okazaáych przedstawicieli rasy biaáej, aryjskiej,
w najczystszym swym nordyckim wydaniu, o wáosach w kolorze
sáomy, oczach niebieskich albo bez koloru, z pácią swą przysáoniĊtą listkiem
figowym jakby od niechcenia, prĊĪących siĊ w pozycjach
greckich herosów z pierwszej olimpiady. Kobiety przy tym wystĊpowaáy
jako boginie z odsáoniĊtym biustem. Gimnastyczne pozycje,
przybrane z powagą, podkreĞlaną niezwykle dramatycznym wyrazem twarzy
i groĨnym spojrzeniem, zdawaáy siĊ wiĊc byü caákiem niemoĪliwe
do przyjĊcia przez zwykáych Ğmiertelnych. Byá tam groĨny rozkrok,
byá bieg dostojny, powaĪny;
byáo bohaterskie napinanie áuku oraz rzut oszczepem,
dyskiem, pchniĊcie kulą; byáo szeĞü rodzajów morderczych przyklĊków;
byá w koĔcu mniej przystojny karkoáomny przysiad,
któremu tragizmu jednak przydawaáa straszna mina herosa wyznająca grozĊ.
Z tejĪe ksiĊgi, pozostawionej w mieszkaniu przez wczeĞniejszych
jego lokatorów, paĔstwa Petersów, przedstawicieli narodu germaĔskiego
Rzeszy Niemieckiej w wersji Tysiącletniej, nasz skromny Bohater
uczyá siĊ Īycia i szacunku dla jego objawów.
Stąd teĪ w nim siĊ wziĊáa póĨniej wyjawiona trwoga
wobec gwaátownych wysiáków cielesnych, które wymagaáy
przynajmniej boskiej postaci i nieludzkiej odwagi, jak uczyáa ksiĊga,
wobec czego wolaá wybraü karierĊ intelektualną, nad wszystkie wysiáki
przedkáadając poruszanie gaákami w momencie czytania […].
Wreszcie wszedá do pokoju szczególniej znanego i przez to
teĪ jakby cichą mgáą owianego wspomnieniami z dzieciĔstwa.
Tam, ciĊĪko sapiąc, stanąá tuĪ przy oknie, które wychodziáo
na maáy ogródek, spoczynek dla oka. Zanim jednak zdąĪyá obejrzeü
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jabáonkĊ, zobaczyá na parapecie znajomą wystawĊ:
w pudeákach z tworzyw sztucznych, plastikowych miskach
i w wypeánionych ziemią gáĊbokich doniczkach rosáy maáe trawki,
nad wyraz ostroĪnie kierując siĊ ku Ğwiatáu.
I tak w pojemniku po margarynie wyĞmienitej do smarowania rosáy
niepowstrzymanie olbrzymie pomidory, juĪ prawie gotowe do zmiany
miejsca zamieszkania, w kubku po jogurcie selery, pory i dalej boüwinka
w pudeáku po Ğledziu i sáonych rolmopsach, potem kwiatki: tulipan,
który siĊ rozwinąá i inne, maáo znane, ale juĪ dojrzaáe,
oczekujące na przesadzenie w inne okolice. Ta wiosna,
ten widok na roĞlinny mikrokosmos nagle napotkany we wnĊtrzu pokoju
zupeánie juĪ z naszego wĊdrowca zdjąá zmĊczenie
i przywróciá przyrodzoną mu wesoáoĞü oraz optymizm,
co siĊ objawiaáy szczerymi wybuchami wilgotnego Ğmiechu.
Tak teĪ i teraz pewnie by siĊ mogáo zdarzyü, gdyby nasz Bohater
nagle nie zobaczyá wreszcie pani domu, Babci, która wáaĞnie z ganku
wracaáa do kuchni, niosąc pustą rynkĊ – tak tu nazywano
garnki oraz rondle – z której zrzuciáa na schody resztki
pozostaáe z obiadu, kartofle i stary gulasz dla kotów przybiegáych
na znajomy odgáos ze wszystkich okolicznych piwnic.
Nastąpiáo witanie, niezwykle radosne […].
Tomasz RóĪycki, DwanaĞcie stacji, Kraków 2004

WYPRACOWANIE
na temat nr 2

Maáa ojczyzna, czyli rodzinne strony, prywatna ojczyzna to motyw
pojawiający siĊ w literaturze polskiej juĪ w poezji Jana Kochanowskiego. Byá to
Czarnolas. Do zapisanej w pamiĊci Litwy, krainy lat dziecinnych powracaá
w „Panu Tadeuszu” Adam Mickiewicz. WspóáczeĞnie czytamy o Lwowie
w poezji Zagajewskiego, Wilnie w prozie Konwickiego, GdaĔsku w twórczoĞci
Chwina albo razem z Rymkiewiczem oglądamy „Zachód sáoĔca w Milanówku.”
Obraz miejsca zakorzenienia w twórczoĞci pisarzy wypĊdzonych ma tĊ
szczególną cechĊ, Īe jest idealizowany i nasycony nostalgią.
Powrót do gniazda rodzinnego jest zawsze wielkim przeĪyciem, bo to jest
takĪe powrót do czasów dzieciĔstwa i máodoĞci. Scena powrotu otwiera utwór
RóĪyckiego. Jak ze szkoáy do rodowego dworku w Soplicowie wracaá Tadeusz
Soplica, tak do opuszczonej pod przymusem przez Niemców kamienicy w Opolu,
zamieszkaáej nastĊpnie przez przesiedleĔców z Podola, wraca bohater
wspóáczesnego poematu.
Jak Bohater postrzega to miasto, jakich uczuü doznaje?
Mówi on przede wszystkim o tym, co wstrĊtne i odraĪające. Zamiast
piĊknych i wzniosáych sáów: „Litwo, ojczyzno moja, ty jesteĞ jak zdrowie/ Ile ciĊ
trzeba ceniü, ten tylko siĊ dowie,/ Kto ciĊ straciá. DziĞ piĊknoĞü twą w caáej
ozdobie/ WidzĊ i opisujĊ, bo tĊskniĊ po tobie...” mamy nastĊpujące „JakĪe ciĊ
nienawidzĊ, miasto”. Powracający juĪ nie najmáodszy czáowiek doznaje bardzo
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silnych, negatywnych emocji, bo dostrzega przede wszystkim brzydotĊ miasta.
W ostrym marcowym sáoĔcu widaü w rzece brudną wodĊ o barwie
sinobrunatnej, „zamieszkanej przez rzeczne potwory, wodniki, rybole
i zmutowane karpie”. Jest to miejsce zniszczone, posypane popioáem i upstrzone
krzykliwymi reklamami, „przesáoniĊte oáowiową mgáą”. W MieĞcie Stu Banków
i Jednej KsiĊgarni bardziej dba siĊ o finanse niĪ rozwój duchowy i intelektualny.
Liczne epitety nacechowane emocjonalnie, synonimiczne ciągi okreĞleĔ,
peryfrastyczne przybliĪenia są próbą nazwania tego miejsca. To choroba duszy,
powracający koszmar, upiorne dziedzictwo, z którym zmaga siĊ bohater
monologu.
Maáa ojczyzna w poemacie RóĪyckiego nie przypomina ukochanego
Soplicowa z „Pana Tadeusza”. W przeciwieĔstwie do uporządkowanego
gospodarstwa SĊdziego, jest to przestrzeĔ chaotyczna, brzydsza, mniejsza,
nie „wĞród pól”, ale „nieopodal torów kolejowych i trzech barów piwnych”,
nie „nad brzegiem ruczaju”, ale „poĞród kaáuĪ” i nie do dworu szlacheckiego
wraca bohater, ale „do mieszkania na parterze”. Jest to miejsce peáne uáomnych
pamiątek po pierwszych i wypĊdzonych stąd mieszkaĔcach, wywoáujących
w bohaterze ambiwalentne uczucia. Nie ma nic z radoĞci Tadeusza
pociągającego „za sznurek,/ by stary Dąbrowskiego usáyszeü mazurek”. Przez
nikogo niedostrzeĪony bohater chodziá po mieszkaniu „z westchnieniem/
Īaáosnym”, szukając gospodyni. Posáugując siĊ przerzutnią RóĪycki akcentuje
róĪne w stosunku do Tadeusza Soplicy uczucia, jakich doznaje wspóáczesny
bohater. Patrzy on nie na portrety narodowych bohaterów, zegar z kurantem
z Mickiewiczowskiego eposu, ale na ksiĊgi, które kiedyĞ wprowadzaáy
w „tajemnice istnienia i Īycia”, zdezelowane meble, zdjĊcia nazistów. Tamte
budziáy pozytywne, aprobowane uczucia patriotyczne Tadeusza, podczas gdy te
z poematu RóĪyckiego przypominają groĨne, skompromitowane idee
nacjonalizmu niemieckiego. Nawet piĊkny ogród i sad z ksiĊgi „Gospodarstwo”
tu zostaáy zdegradowane do „maáych trawek” „w pudeákach z tworzyw
sztucznych” oraz rosnących „w kubku po jogurcie selerów, porów i dalej
boüwinki/ w pudeáku po Ğledziu i sáonych rolmopsach”.
Paradoksalnie to miejsce bliskie sercu, bo bĊdące czĊĞcią duszy
powracającego do rodzinnego domu dorosáego mĊĪczyzny, przywróciáo mu
dobry nastrój i zdjĊáo z niego zmĊczenie. Powróciá do korzeni i z radoĞcią
przywitaá BabciĊ.
Nawiązania do „Pana Tadeusza” mają tu znaczenie kluczowe. Nie są
tylko aluzją, która podkreĞliáaby uznanie dla Mickiewicza i osadziáa poemat
w tradycji literackiej. Przede wszystkim zdeterminowaáy one sposób opisywania
Ğwiata i posáuĪyáy jego ocenie. Poprzez odwrócenie motywów zaczerpniĊtych
z „Pana Tadeusza” (motyw powrotu do rodzinnego domu, rodzinnych pamiątek,
ogrodu, karmienia zwierząt) RóĪycki uzyskaá w poemacie ironiczny dystans
i ostroĞü opisu.
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Maáa ojczyzna w poemacie RóĪyckiego to przestrzeĔ zarazem brzydka
i piĊkna, przeklĊta i ĞwiĊta. To mikrokosmos peáen sprzecznoĞci, sacrum
i profanum jednoczeĞnie. Ta ambiwalencja w ocenie Ğwiata moĪe wskazywaü
na to, Īe dla máodego Europejczyka dziedzictwo, ale i wydziedziczenie – są
bolesnymi problemami. Docieranie do korzeni zmusza do zapoznania siĊ
z historią i polityką XX wieku, wejrzenia w przykrą przeszáoĞü przesiedleĔ,
uchodĨstwa i repatriacji. „DwanaĞcie stacji” RóĪyckiego moĪe wiĊc bardziej
przypominaü drogĊ krzyĪową niĪ kolejne ksiĊgi „Pana Tadeusza” odkrywające
piĊkno i niepowtarzalnoĞü Litwy.

Wybierając teksty nieliterackie 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. Dbamy o to,
aby wypracowanie maturalne pisane byáo w związku z tekstem o duĪej wartoĞci literackiej.
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:
Dziennikarstwo – zawód czy wyzwanie? (fragment)
„Znów tekst bardzo interesujący dla máodego odbiorcy, atrakcyjny takĪe ze wzglĊdu
na humanistyczne wybory maturzystów piszących rozszerzoną maturĊ z jĊzyka polskiego,
moĪna bowiem przypuszczaü, Īe czĊĞü maturzystów podejmujących trud napisania matury
z jĊzyka polskiego na poziomie rozszerzonym, bĊdzie pracowaáa w szeroko pojĊtych mediach
i dziennikarstwie.
Zadania są tak sformuáowane, Īe wymagają od

maturzysty przetworzenia odebranych

wiadomoĞci, co na poziomie rozszerzonym wydaje siĊ sáuszne.”
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Temat 1. Dwa obrazy prowincji. Porównaj sposoby ich kreacji w podanych fragmentach
Pani Bovary Gustawa Flauberta i Republiki marzeĔ Brunona Schulza.

„Zadanie sprawdzające umiejĊtnoĞü odczytywania konwencji, która zapisana jest w formule
„porównaj sposoby ich kreacji”. W związku z tym, Īe analogiczna formuáa dotycząca
porównania konwencji pojawiaáa siĊ wczeĞniej w sylabusach (np. sposób kreacji ogrodu
w „Panu Tadeuszu” i w tekĞcie Brunona Schulza) naleĪy sądziü, Īe temat powinien byü
zrozumiany. Model odpowiedzi jest klarowny.”
„Trafne zestawienie tekstów o dwóch odmiennych poetykach. To daje moĪliwoĞü popisu
dobrze przygotowanemu maturzyĞcie.”
Temat 2. Obraz maáej ojczyzny w początkowym fragmencie poematu Tomasza
RóĪyckiego 13 DwanaĞcie stacji. Jaką rolĊ odgrywają w tym tekĞcie nawiązania
do Pana Tadeusza?

„ĝwietny przykáad innowacyjnego traktowania kanonu lektur – aktualny, dobry utwór
wspóáczesny pozwala podjąü zarówno najwaĪniejszy dla powojennej literatury motyw „maáej
ojczyzny”, jak i potwierdziü Īywą (a niekiedy przecieĪ kwestionowaną) obecnoĞü tradycji.
Mickiewiczowskie odniesienia stosunkowo áatwo tu rozpoznaü (moĪna teĪ inne), czytelna
i wielofunkcyjna ironia nie uniewaĪnia rangi arcydzieáa, lecz wpisuje je w nowe konteksty.
Realizacja tego tematu sprzyja weryfikacji róĪnorodnych umiejĊtnoĞci i kompetencji –
od znajomoĞci lektur po sprawnoĞü analityczną, daje teĪ moĪliwoĞü formuáowania wniosków
ogólniejszych na temat tradycji. Punktacja w rozwiniĊciu tematu celna.”
„Zadanie Ğwietnie sprawdza znajomoĞü kanonicznego dzieáa, jakim jest „Pan
Tadeusz”

oraz

umiejĊtnoĞü

wykorzystania

tej

wiedzy

w

interpretacji

utworu

wspóáczesnego. Zasadne jest ograniczenie pola refleksji ucznia (zbadanie odniesieĔ
do „Pana Tadeusza”), poniewaĪ w utworze moĪna odnaleĨü nawiązania do innych dzieá.”
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Tomasz RóĪycki (ur. 1970) – wspóáczesny poeta i táumacz; w 2004 r. otrzymaá NagrodĊ KoĞcielskich
za DwanaĞcie stacji

