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Z JĉZYKA POLSKIEGO

MAJ
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POZIOM PODSTAWOWY
Czas pracy 170 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 wyraĨnie przekreĞl.
5. PamiĊtaj, Īe zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
6. MoĪesz korzystaü ze sáownika poprawnej polszczyzny
i sáownika ortograficznego.
7. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datĊ urodzenia i PESEL.
Nie wpisuj Īadnych znaków w czĊĞci przeznaczonej
dla egzaminatora.
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
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.
Igor Janke NieznoĞna szybkoĞü bloga (fragment)
1.
Zaledwie dziesiĊü miesiĊcy temu, kiedy autor niniejszego tekstu zaczynaá blogowaü,
byáo nas w Polsce – dziennikarzy prowadzących dzienniki internetowe – kilku. DziĞ jest
co najmniej kilkudziesiĊciu.
2.
W latach 80. debaty publicystyczne moĪna byáo czytaü jedynie w kwartalnikach
lub miesiĊcznikach. Debaty byáy powaĪne i gáĊbokie, ale toczyáy siĊ zawsze w tempie
spacerowym. Kiedy nastaáa wolna Polska i media w wiĊkszoĞci przeszáy w rĊce prywatne,
stając siĊ mniej lub bardziej niezaleĪnymi, gorące dyskusje pojawiają siĊ znacznie czĊĞciej –
w tygodnikach, weekendowych dodatkach najwiĊkszych codziennych gazet. Publicystyka
przyspieszyáa, to byáo juĪ tempo samochodowe. Od kilku miesiĊcy pisane dyskusje nabierają
tempa bolidów Formuáy 1. JuĪ nie trzeba czekaü na poranne wydania prasy. Dziennikarze juĪ
nie muszą báagaü o akceptacjĊ redaktorów. Artykuá omija drukarniĊ. Wystarczy chwila
wolnego czasu i poáączenie z Internetem. Jeden klik i tekst autora ląduje w jego prywatnej
gazecie. Jeszcze kilkadziesiąt sekund i komentarz dociera do publicznie dostĊpnego
internetowego bloga. Kilka minut póĨniej pojawiają siĊ pierwsze komentarze czytelników.
Debata siĊ juĪ zaczĊáa. Debata, w której gáos moĪe zabraü kaĪdy.
3.
JeĞli autor ma dosyü siá i czasu – wdaje siĊ w dyskusje. Polemika goni polemikĊ.
Po gdaĔskiej tragedii 14-letniej Ani na portalu publicystycznym Salon24.pl pojawiáo siĊ
pierwszego dnia kilkadziesiąt tekstów – dziennikarzy i czytelników. Po tygodniu byáo juĪ
kilkaset komentarzy.
4.
Czyta siĊ szybko, pisze siĊ szybko, komentuje siĊ jeszcze szybciej. Skąd ta
popularnoĞü blogów? Przede wszystkim moĪna je czytaü w pracy! ĩeby zajrzeü do artykuáu
ulubionego autora nie trzeba juĪ biec do kiosku, a potem ukradkiem pod biurkiem czytaü,
kiedy szef nie widzi. Znów wystarczy jeden klik – i na komputerowym ekranie finansisty
spada na chwilĊ plik Excela, a pokazuje siĊ post Rafaáa Ziemkiewicza czy Ewy Milewicz.
Krótki, wiĊc po piĊciu minutach moĪna wróciü do dáubania w sáupkach.
5.
WiĊkszoĞü internautów czy, jak wolimy, czytelników zagląda do Internetu wáaĞnie
w pracy – zaraz po przyjĞciu, potem w poáudnie, potem jeszcze raz i jeszcze raz. Trwa to
krótko, tyle, by przeczytaü krótki post, a moĪe go i skomentowaü. ĩeby polemizowaü
z Danielem Passentem czy Janem Pospieszalskim nie trzeba juĪ pisaü listów czy nawet
e – maili do redakcji, które i tak ich pewnie nie wydrukują.
6.
PiszĊ i ciach – mój komentarz tuĪ pod nazwiskiem znanego dziennikarza. KaĪdy moĪe
przeczytaü! A czasem dziennikarz mi odpowie. CóĪ moĪe daü wiĊkszą frajdĊ zjadaczowi
politycznych informacji, który oczywiĞcie na kaĪdy temat ma swoje zdanie? PrzecieĪ
w Polsce wszyscy znają siĊ na polityce. Mamy wiĊc co najmniej kilka milionów
domniemanych publicystów. W sieci kaĪdy z nich ma swoją szansĊ. Co bardziej zagorzali
komentują od bladego Ğwitu do póĨnej nocy.
7.
Są miejsca internetowe, gdzie trafiają prawie wyáącznie bluzgi i obelgi, ale na wielu
blogowych forach toczą siĊ powaĪne i fascynujące dyskusje. MoĪna podyskutowaü
o fantastyce i o Michniku z Ziemkiewiczem, ponarzekaü z Paradowską, zjechaü RybiĔskiego,
przywaliü Pospieszalskiemu, wyznaü miáoĞü bądĨ nienawiĞü Szczuce. [...]
8.
Jak wynika z ostatnich badaĔ – blogi czyta w Polsce co trzeci internauta. Do ich
pisania – obok milionów zwykáych ludzi opisujących swoje prywatne Īycie czy pasje –
zabiera siĊ coraz wiĊcej rasowych publicystów. W Stanach Zjednoczonych, ojczyĨnie
Internetu, robi to niemal kaĪdy szanujący siĊ dziennikarz. Zaledwie póátora roku temu
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Arianna Huffington zaáoĪyáa wáasną platformĊ blogową, do której zaprosiáa grupĊ
publicystów. DziĞ to jest jeden z bardziej popularnych sitów w amerykaĔskim Internecie,
a fundusz inwestycyjny Softbank Capital zainwestowaá w rozwój Huffingtonpost.com piĊü
milionów dolarów.
9.
Dla dziennikarza nie ma bowiem wiĊkszej frajdy niĪ Īywa reakcja widowni.
Po wystĊpie w telewizji moĪna dostaü kilka miáych esemesów od znajomych, po dobrym
tekĞcie w gazecie kilka e-maili czy tradycyjnych listów. Najlepsze teksty po kilku dniach
mogą liczyü na polemikĊ na tych samych bądĨ konkurencyjnych áamach. Na popularnym
blogu pierwsza polemika pojawia siĊ po dwóch – trzech minutach! A jeĞli blog jest umiejĊtnie
promowany, to moĪe go czytaü kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysiĊcy osób miesiĊcznie.
Po dwóch tygodniach od startu witryny Salon24.pl pod blogami kilkunastu publicystów
pojawiáo siĊ prawie szeĞü tysiĊcy komentarzy internautów. Takiej frajdy dziennikarzowi
nie sprawi Īadna gazeta.
10.
Te rozbuchane dyskusje pod postami dziennikarzy to polska specjalnoĞü. Pod postami
w blogach znakomitych amerykaĔskich dziennikarzy – mimo Īe czytelników mają zapewne
wiĊcej, bo publicznoĞü wiĊksza – wpisów internautów jest znacznie mniej.
Blogerzy mniej uwagi zwracają na polityczną poprawnoĞü. Dziennikarze w sieci nie muszą
spieraü siĊ z redaktorem, czy aby takie sformuáowanie jest odpowiednie. W blogu moĪna
reagowaü nie tylko szybciej, ale i ostrzej, i bardziej wyraziĞcie. MoĪna zrobiü to, na co
rodzima gazeta nie zawsze pozwoli. Co sprawia, Īe dyskusje stają siĊ Īywe, choü czasem
na granicy bezpieczeĔstwa. […]
11.
W Salonie24.pl internauta o pseudonimie Bernard zacząá przepytywaü wszystkich
publikujących tam dziennikarzy o to, czy wystąpili juĪ do IPN o status pokrzywdzonego.
Wielu publicystów karnie spowiadaáo siĊ dociekliwemu internaucie ze swej przeszáoĞci.
Irytujące? Ale jakie demokratyczne. Czytelnicy zmuszają swoich ulubionych autorów
do prowadzenia z nimi dyskusji. Janina Paradowska na wirtualnych stronach „Polityki”
co dwa, trzy dni odpowiada swoim internautom sąĪnistymi tekstami.
12.
Czy blogi zmieniają polską publicystykĊ? Zapewne tak. Tak jak sposób pokazywania
polityki przez „Fakty” czy TVN24 wpáynąá na to, co przedstawia konkurencja, tak blogi
poĞrednio wpáywają na to, co jest w gazetach. Jeszcze póá roku temu Īadna szanująca siĊ
gazeta ani stacja radiowa nie odwaĪyáa siĊ zacytowaü bloga. DziĞ zdarza siĊ to coraz czĊĞciej.
Blogi szybciej komentują rzeczywistoĞü, wiĊc i gazety bĊdą musiaáy jeszcze bardziej
przyspieszyü. Blogi są wyraziste, wiĊc i takie stawaü siĊ bĊdą gazety. Sami autorzy, üwicząc
swobodĊ pisania na blogu, pewnie i zaczną zmieniaü styl pisania powaĪnych tekstów
do gazety. Zapewne blogi coraz czĊĞciej bĊdą Ĩródáem informacji, na które inne media bĊdą
siĊ powoáywaü. Debaty rozpoczĊte w Internecie odbijaü siĊ bĊdą echem w prasie drukowanej
i odwrotnie.
13.
Czy blogi zniszczą polską publicystkĊ gazetową? Nie, bo obok szybkiej, ostrej
polemiki jest miejsce na wyrafinowane debaty, przemyĞlane i misternie skonstruowane teksty.
Tak jak telewizja, plazmowe ekrany, DVD i inne cuda nie zniszczyáy biznesu kinowego,
tak jak tabloidy nie zniszczyáy gazet powaĪnych, tak i blogi nie zniszczą gazet. MoĪe trochĊ
je osáabią, moĪe trochĊ je zmienią, ale przede wszystkim zwiĊkszą zasiĊg publicznej debaty.
I jeszcze bardziej ją zdemokratyzują.
14.
Dziennikarzy prasowych od pisania blogów chyba nic nie powstrzyma. Trudno
bowiem publicyĞcie znaleĨü wiĊkszą frajdĊ od moĪliwoĞci báyskawicznego
i nieskrĊpowanego komentowania i bezpoĞredniej dyskusji z czytelnikami na internetowym
blogu.
15.
Poza jedną – napisaniem o tej przyjemnoĞci artykuáu do prestiĪowego, weekendowego
dodatku powaĪnego dziennika. I ujrzenia tego tekstu w normalnej, po boĪemu wydrukowanej,
pachnącej farbą gazecie. W wygodnym fotelu przy porannej kawie.
Igor Janke, NieznoĞna szybkoĞü bloga, „Rzeczpospolita”, (Plus Minus), 10–12 listopada 2006
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Zadanie 1. (1 pkt)
Z kim utoĪsamia siĊ autor artykuáu? (akapit 1.)

Autor utoĪsamia siĊ z dziennikarzami prowadzącymi dzienniki internetowe,
czyli blogi.
Zadanie 2. (1 pkt)
Zmieniające siĊ tempo debat publicystycznych w Polsce autor ukazaá w akapicie 2.
za pomocą
A. hiperboli.
B. wyliczenia.

C. gradacji.
D. peryfrazy.

Zadanie 3. (2 pkt)
Na podstawie akapitów 4., 5., i 6. nazwij dwa zabiegi jĊzykowe dynamizujące i oĪywiające
wypowiedĨ autora.

Zabiegi te to, np.: powtórzenia, wykrzyknienia, pytania.
Zadanie 4. (1 pkt)
OkreĞl jednym wyrazem, jak internauci w swym jĊzyku nazywają:
dziennik internetowy – blog
autora dziennika internetowego – bloger
prowadzenie dziennika internetowego – blogowanie

Zadanie 5. (2 pkt)
Odwoáując siĊ do tekstu, podaj cztery powody decydujące o atrakcyjnoĞci blogów
dla zwykáych czytelników.

Są krótkie.
Nie trzeba za nie páaciü jak za gazety.
MoĪna je samodzielnie skomentowaü.
MoĪna je czytaü w pracy.
Zadanie 6. (2 pkt)
Tekst zostaá napisany stylem
A. popularnonaukowym.

B. publicystycznym.
C. naukowym.
D. artystycznym.
OkreĞl dwie wáaĞciwoĞci stylu funkcjonalnego, którym posáuĪyá siĊ autor.

– sáownictwo potoczne obok specjalistycznego
– sugestywnoĞü
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Zadanie 7. (1 pkt)

Sformuáuj dwie przyczyny, które sprawiają, Īe do pisania blogów zabiera siĊ coraz wiĊcej
rasowych publicystów. (akapity 8.,9.,10.)

Są bardzo popularne wĞród internautów.
Nikt nie moĪe wywieraü wpáywu na ich treĞü.
Zadanie 8. (1 pkt)
Wyrazy i zwroty z akapitu 7.: bluzgi, zjechaü RybiĔskiego, przywaliü Pospieszalskiemu
to przykáady
A. eufemizmów.

B. kolokwializmów.
C. neosemantyzmów.
D. antonimów.

Zadanie 9. (1 pkt)

WyjaĞnij, co to znaczy, Īe dyskusje na rodzimych forach internetowych są rozbuchane.
(akapity 9., 10.)

To znaczy, Īe są bardzo Īywioáowe i jest ich bardzo duĪo.
Zadanie 10. (2 pkt)

Sformuáuj dwa argumenty uzasadniające stwierdzenie, Īe blogi są przejawem demokracji.

KaĪdy moĪe prowadziü blogi lub komentowaü blogi innych.
Piszącym blogi nikt nie dyktuje podejmowanych tematów ani nie narzuca opinii
i poglądów.
Zadanie 11. (1 pkt)
Na podstawie akapitu 12. wymieĔ trzy zmiany, które mogą zajĞü w polskiej publicystyce
pod wpáywem blogów.

BĊdą wywieraü wpáyw na problematykĊ podejmowaną przez gazety.
BĊdą cennym i szybkim Ĩródáem informacji.
Wpáyną na zmianĊ stylu prasy drukowanej.
Zadanie 12. (2 pkt)

Sformuáuj dwa argumenty uzasadniające przekonanie autora o tym, Īe blogi nie zniszczą
polskiej publicystyki.

Blogi nie zniszczą publicystyki, poniewaĪ nie zastąpią gazet, do których
czytelnicy są przyzwyczajeni.
Nie dla wszystkich są dostĊpne, dlatego publicystyka prasowa bĊdzie istniaáa,
tak jak mimo nowych technik, nadal istnieje i jest popularne kino.
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Zadanie 13. (1 pkt)
WystĊpujący w akapicie 11. przymiotnik „sąĪnisty” zastąp okreĞleniem synonimicznym.

Bardzo obszerny, bardzo dáugi.
Zadanie 14. (1 pkt)
Jakiej przyjemnoĞci nie są w stanie zapewniü dziennikarzowi blogi?

PrzyjemnoĞci

czytania

wáasnego

artykuáu

wydrukowanego

w

gazecie,

w wygodnym fotelu przy porannej kawie.
Zadanie 15. (1 pkt)
Które z poniĪszych stwierdzeĔ najpeániej wyraĪa gáówną myĞl tekstu?
A. Blogi w najbliĪszym czasie przyczynią siĊ do podniesienia poziomu debaty publicznej.
B. Blogi w najbliĪszym czasie przyczynią siĊ do obniĪenia poziomu debaty publicznej.
C. Mimo swojej popularnoĞci blogi pozostaną tylko substytutem normalnej, pachnącej farbą,
gazety.

D. Blogi to nowoczesny sposób wypowiadania siĊ na waĪne tematy, zmieniający
oblicze publicystyki.
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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. Analizując fragment Ody do máodoĞci Adama Mickiewicza i wiersz KtóĪ nam
powróci Kazimierza Przerwy–Tetmajera, porównaj przedstawione w nich
obrazy máodego pokolenia oraz stosunek máodych do pokolenia ojców.
Wykorzystaj konteksty historycznoliterackie.
Adam Mickiewicz Oda do máodoĞci
Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy;
MáodoĞci! dodaj mi skrzydáa!
Niech nad martwym wzlecĊ Ğwiatem
W rajską dziedzinĊ uáudy:
KĊdy zapaá tworzy cudy,
NowoĞci potrząsa kwiatem,
I obleka w nadziei záote malowidáa.
Niechaj, kogo wiek zamroczy,
Chyląc ku ziemi poradlone czoáo,
Takie widzi Ğwiata koáo,
Jakie tĊpymi zakreĞla oczy.
MáodoĞci! ty nad poziomy
Wylatuj, a okiem sáoĔca
LudzkoĞci caáe ogromy
Przeniknij z koĔca do koĔca.
Patrz na dóá – kĊdy wieczna mgáa zaciemia
Obszar gnuĞnoĞci zalany odmĊtem:
To ziemia!
Patrz, jak nad jej wody trupie
Wzbiá siĊ jakiĞ páaz w skorupie.
Sam sobie sterem, Īeglarzem, okrĊtem;
Goniąc za Īywioákami drobniejszego páazu,
To siĊ wzbija, to w gáąb wali:
Nie lgnie do niego fala ani on do fali;
A wtem jak baĔka prysnąá o szmat gáazu:
Nikt nie znaá jego Īycia, nie zna jego zguby:
To samoluby!
MáodoĞci! tobie nektar Īywota
Natenczas sáodki, gdy z innymi dzielĊ:
Serca niebieskie poi wesele,
Kiedy je razem niü powiąĪe záota.
Razem, máodzi przyjaciele!...
W szczĊĞciu wszystkiego są wszystkich cele;
JednoĞcią silni, rozumni szaáem,
Razem, máodzi przyjaciele!...
I ten szczĊĞliwy, kto padá wĞród zawodu,
JeĪeli polegáym ciaáem
Daá innym szczebel do sáawy grodu.
Razem, máodzi przyjaciele!...
Choü droga stroma i Ğliska,
Gwaát i sáaboĞü bronią wchodu:
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Gwaát niech siĊ gwaátem odciska,
A ze sáaboĞcią áamaü uczmy siĊ za máodu!
Dzieckiem w kolebce kto áeb urwaá Hydrze,
Ten máody zdusi Centaury,
Piekáu ofiarĊ wydrze,
Do nieba pójdzie po laury.
Tam siĊgaj, gdzie wzrok nie siĊga;
àam, czego rozum nie záamie:
MáodoĞci! orla twych lotów potĊga,
Jako piorun twoje ramiĊ.
Hej! ramiĊ do ramienia! spólnymi áaĔcuchy
Opaszmy ziemskie kolisko!
Zestrzelmy myĞli w jedno ognisko
I w jedno ognisko duchy!...
Dalej, bryáo, z posad Ğwiata!
Nowymi ciĊ pchniemy tory,
AĪ opleĞniaáej zbywszy siĊ kory,
Zielone przypomnisz lata.
GrudzieĔ 1820

Adam Mickiewicz, Wybór pism, Warszawa 1952

Kazimierz Przerwa-Tetmajer KtóĪ nam powróci...
KtóĪ nam powróci te lata stracone
bez wiosennego w wioĞnie Īycia nieba?...
Woáają na nas, Īe w záą idziem stronĊ,
precz o Ğwiat troskĊ rzucając powinną,
a czy pytają siĊ nas, co nam trzeba
i czyĞmy mogli obraü drogĊ inną?
Kto z was policzyá te gorzkie godziny
daremnych pragnieĔ, Īrących naszą duszĊ?
Kto zmierzyá smutku naszego gáĊbiny
bez dna i brzegu? Kto wie, jakie ducha
niepodlegáego straszne są katusze,
gdy zerwaü swego nie moĪe áaĔcucha?
Spójrzcie nam w mózgi – – zgryzáy je, strawiáy
wrodzone ludziom daremne pragnienia.
Woáacie na nas: „JesteĞmy bez siáy,
dajcie nam sáowa wiary i otuchy” – –
a nam któĪ daje sáowa pocieszenia?
A któĪ mdlejące nasze wzmacnia duchy?
KtóĪ nam powróci te lata stracone
bez wiosennego w wioĞnie Īycia nieba?...
Chcecie w nas widzieü dĨwigniĊ i obronĊ,
Īądacie od nas zbawieĔ i pomocy,
lecz my, z waszego wykarmieni chleba,
jak wy, nie mamy odwagi i mocy.
1894

Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poezje, Warszawa 1980
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Temat 2. Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej.
Analizując i interpretując podany fragment Lalki Bolesáawa Prusa, wyjaĞnij,
co marzenie senne mówi o bohaterce powieĞci i jej stosunku do waĪnych w jej
Īyciu osób – ojca i Wokulskiego.
Bolesáaw Prus Lalka (fragment)
JuĪ mrok ogarnąá ziemiĊ... Panna Izabela jest znowu sama w swoim gabinecie; upadáa
na szezlong i obu rĊkami zasáoniáa oczy.[...]
Co za straszne poáoĪenie!... JuĪ miesiąc zadáuĪają siĊ u swego lokaja, a od dziesiĊciu dni
jej ojciec na swoje drobne wydatki wygrywa pieniądze w karty... Wygraü moĪna; panowie
wygrywają tysiące, ale nie na opĊdzenie pierwszych potrzeb, i przecieĪ – nie od kupców.
Ach, gdyby moĪna, upadáaby ojcu do nóg i báagaáa go, aĪeby nie grywaá z tymi ludĨmi,
a przynajmniej nie teraz, kiedy ich stan majątkowy jest tak ciĊĪki. Za kilka dni, gdy odbierze
pieniądze za swój serwis, sama wrĊczy ojcu parĊset rubli, prosząc, aĪeby je przegraá do tego
pana Wokulskiego, aĪeby wynagrodziá go hojniej, niĪ ona wynagrodzi Mikoáaja
za zaciągniĊte dáugi.
Ale czyĪ jej wypada zrobiü to, a nawet mówiü o tym ojcu?...
„Wokulski?... Wokulski?... – szepce panna Izabela. – KtóĪ to jest ten Wokulski, który
dziĞ tak nagle ukazaá siĊ jej od razu z kilku stron, pod rozmaitymi postaciami. Co on ma
do czynienia z jej ciotką, z ojcem?...”[...]
Zrobiáo siĊ juĪ zupeánie ciemno; na ulicy zapalono latarnie, których blask wpadaá
do gabinetu panny Izabeli malując na suficie ramĊ okna i zwoje firanki. Wyglądaáo to jak
krzyĪ na tle jasnoĞci, którą powoli zasáania gĊsty obáok.
„Gdzie to ja widziaáam taki krzyĪ, taką chmurĊ i jasnoĞü?...” – zapytaáa siĊ panna Izabela.
ZaczĊáa przypominaü sobie widziane w Īyciu okolice i – marzyü.
Zdawaáo siĊ jej, Īe powozem jedzie przez jakąĞ znaną miejscowoĞü. Krajobraz jest
podobny do olbrzymiego pierĞcienia, utworzonego z lasów i zielonych gór, a jej powóz
znajduje siĊ na krawĊdzi pierĞcienia i zjeĪdĪa na dóá. Czy on zjeĪdĪa? bo ani zbliĪa siĊ
do niczego, ani od niczego nie oddala, tak jakby staá w miejscu. Ale zjeĪdĪa: widaü to
po wizerunku sáoĔca, które odbija siĊ w lakierowanym skrzydle powozu i, drgając, z wolna
posuwa siĊ w tyá. Zresztą sáychaü turkot... To turkot doroĪki na ulicy?... Nie, to turkoczą
machiny pracujące gdzieĞ w gáĊbi owego pierĞcienia gór i lasów. Widaü tam nawet, na dole,
jakby jezioro czarnych dymów i biaáych par, ujĊte w ramĊ zielonoĞci.
Teraz panna Izabela spostrzega ojca, który siedzi przy niej i z uwagą ogląda sobie
paznokcie, od czasu do czasu rzucając okiem na krajobraz. Powóz ciągle stoi na krawĊdzi
pierĞcienia, niby bez ruchu, a tylko wizerunek sáoĔca, odbitego w lakierowanym skrzydle,
wolno posuwa siĊ ku tyáowi. Ten pozorny spoczynek czy teĪ utajony ruch w wysokim stopniu
draĪni pannĊ IzabelĊ. „Czy my jedziemy, czy stoimy?” – pyta ojca. Ale ojciec nie odpowiada
nic, jakby jej nie widziaá; ogląda swoje piĊkne paznokcie i czasami rzuca okiem na okolicĊ...
Wtem (powóz ciągle drĪy i sáychaü turkot) z gáĊbi jeziora czarnych dymów i biaáych par
wynurza siĊ do póá figury jakiĞ czáowiek. Ma krótko ostrzyĪone wáosy, Ğniadą twarz, która
przypomina Trostiego, puákownika strzelców (a moĪe gladiatora z Florencji?), i ogromne
czerwone dáonie. Odziany jest w zasmoloną koszulĊ z rĊkawami zawiniĊtymi wyĪej áokcia;
w lewej rĊce, tuĪ przy piersi, trzyma karty uáoĪone w wachlarz, w prawej, którą podniósá
nad gáowĊ, trzyma jedną kartĊ, widocznie w tym celu, aby ją rzuciü na przód siedzenia
powozu. Reszty postaci nie widaü spoĞród dymu.
„Co on robi, ojcze?” – pyta siĊ zalĊkniona panna Izabela.
„Gra ze mną w pikietĊ” – odpowiada ojciec, równieĪ trzymając w rĊkach karty.
„AleĪ to straszny czáowiek, papo!”
„Nawet tacy nie robią nic záego kobietom” – odpowiada pan Tomasz.
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Teraz dopiero panna Izabela spostrzega, Īe czáowiek w koszuli patrzy na nią jakimĞ
szczególnym wzrokiem, ciągle trzymając kartĊ nad gáową. Dym i para, kotáujące w dolinie,
chwilami zasáaniają jego rozpiĊtą koszulĊ i surowe oblicze; tonie wĞród nich – nie ma go.
Tylko spoza dymu widaü blady poáysk jego oczów, a nad dymem obnaĪoną do áokcia rĊkĊ
i – kartĊ.
„Co znaczy ta karta, papo?..” – zapytuje ojca.
Ale ojciec spokojnie patrzy we wáasne karty i nie odpowiada nic, jakby jej nie widziaá.
„KiedyĪ nareszcie wyjedziemy z tego miejsca?...”
Ale choü powóz drĪy i sáoĔce odbite w skrzydle posuwa siĊ ku tyáowi, ciągle u stopni
widaü jezioro dymu, a w nim zanurzonego czáowieka, jego rĊkĊ nad gáową i – kartĊ.
PannĊ IzabelĊ ogarnia nerwowy niepokój, skupia wszystkie wspomnienia, wszystkie
myĞli, aĪeby odgadnąü: co znaczy karta, którą trzyma ten czáowiek?..
Czy to są pieniądze, które przegraá do ojca w pikietĊ? Chyba nie. MoĪe ofiara, jaką záoĪyá
Towarzystwu DobroczynnoĞci? I to nie. MoĪe tysiąc rubli, które daá jej ciotce na ochronĊ,
a moĪe to jest kwit na fontannĊ, ptaszki i dywany do ubrania grobu PaĔskiego?... TakĪe nie;
to wszystko nie niepokoiáoby jej.
Stopniowo pannĊ IzabelĊ napeánia wielka bojaĨĔ. MoĪe to są weksle jej ojca, które ktoĞ
niedawno wykupiá?... W takim razie, wziąwszy pieniądze za srebra i serwis, spáaci ten dáug
najpierw i uwolni siĊ od podobnego wierzyciela. Ale czáowiek pogrąĪony w dymie wciąĪ
patrzy jej w oczy i karty nie rzuca. WiĊc moĪe... Ach!...
Panna Izabela zrywa siĊ z szezlonga, potrąca w ciemnoĞci o taburet i drĪącymi rĊkoma
dzwoni. Dzwoni drugi raz, nie odpowiada nikt, wiĊc wybiega do przedpokoju i we drzwiach
spotyka pannĊ FlorentynĊ, która chwyta ją za rĊkĊ i mówi ze zdziwieniem:
– Co tobie, Belciu?...
ĝwiatáo w przedpokoju nieco oprzytomnia pannĊ IzabelĊ. UĞmiecha siĊ.
– WeĨ, Florciu, lampĊ do mego pokoju. Papo jest?
– Przed chwilą wyjechaá.
– A Mikoáaj?
– Zaraz wróci, poszedá oddaü list posáaĔcowi. Czy gorzej boli ciĊ gáowa? – pyta panna
Florentyna.
– Nie – Ğmieje siĊ panna Izabela – tylko zdrzemnĊáam siĊ i tak mi siĊ coĞ majaczyáo.
Bolesáaw Prus, Lalka, Wrocáaw 1998
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WYPRACOWANIE
na temat nr 1

Konflikt pokoleĔ to temat czĊsto wystĊpujący w literaturze; czasami
przedstawiany jest jako niezgoda w rodzinie (Witold i Benedykt KorczyĔscy),
innym razem jako konflikt pokoleĔ literackich albo caáych generacji. Zawsze
wynika ze sprzecznoĞci postaw wobec Ğwiata wáaĞciwych dla „máodych”
i „starych”. Bunt wobec zastanego porządku, pragnienie i gotowoĞü
zmieniania Ğwiata, „synowie” przeciwstawiają zachowawczoĞci „ojców”.
Problem ten przedstawiony jest w analizowanych wierszach.
Zarówno „Oda do máodoĞci” Adama Mickiewicza, jak i utwór
Kazimierza Przerwy – Tetmajera „KtóĪ nam powróci...” zostaáy napisane
w XIX wieku: klasycystyczna w formie a romantyczna w treĞci „Oda...”
na początku (w 1820 roku), dekadencki wiersz u jego schyáku (w 1894).
Tworząc te teksty, obaj poeci mieli ponad dwadzieĞcia lat, obaj
wypowiedzieli siĊ w imieniu swojego pokolenia (zastosowana forma liczby
mnogiej: „ze sáaboĞcią áamaü uczmy siĊ”, „Opaszmy ziemskie kolisko!/
Zestrzelmy myĞli...”, „któĪ nam...”, „czy pytają nas”), obaj przedstawili
w wierszach pokolenie swoje i generacjĊ ojców. Pomimo tak waĪnych
zbieĪnoĞci są to utwory diametralnie róĪne, co uwidacznia siĊ juĪ podczas
pierwszej lektury. Czy wynika to tylko z czasu, w którym Īyli? Początek wieku
zazwyczaj nastraja optymistycznie, niesie nadziejĊ na korzystne zmiany
i wiarĊ w ich realizacjĊ, koniec wieku to czas podsumowaĔ, czĊsto
przynoszących rozgoryczenie i przeĞwiadczenie o zmarnowanych szansach.
„Oda do máodoĞci” jest bardzo dynamiczna, peána zapaáu do dziaáaĔ
zmieniających Ğwiat i wiary w ich skutecznoĞü. Przedstawiciel máodego
pokolenia stawia sobie i innym wysokie wymagania, tylko pozornie
nie do zrealizowania. Ma bowiem poczucie nieograniczonych moĪliwoĞci
i siáy, które daje máodoĞü („Tam siĊgaj, gdzie wzrok nie siĊga / àam, czego
rozum nie záamie: / MáodoĞci! Orla twych lotów potĊga.”). Siáa ta
przezwyciĊĪy racjonalne podejĞcie do Ğwiata i przeciwstawi siĊ
doĞwiadczeniu. Poeta wzywa wiĊc máodych do pracy nad sobą, by zmieniü
Ğwiat. Pragnie uszczĊĞliwiü caáą ludzkoĞü, chce razem z rówieĞnikami
„ruszyü bryáĊ z posad Ğwiata”, jak nazywa ZiemiĊ. Dziaáaniem máodych chce
objąü caáy kosmos. Tym szlachetnym celom towarzyszy radoĞü wspólnego
dziaáania, gotowoĞü do poĞwiĊceĔ.
Tej determinacji i wiary w skutecznoĞü podejmowanych dziaáaĔ brak
máodym z koĔca wieku, w których imieniu wypowiada siĊ Tetmajer
(„nie mamy odwagi i mocy”). Wyznaniu Ğwiatopoglądowemu towarzyszy
odpowiedni nastrój, inny w kaĪdym utworze. U Mickiewicza aĪ skrzy siĊ
od zdaĔ wykrzyknikowych wyraĪających wielkie emocje i przekonanie
o moĪliwoĞciach realizacji wszystkich zamierzeĔ, u Tetmajera dominują
niedopowiedzenia, pytania retoryczne, wprowadzające atmosferĊ rezygnacji,
rozczarowania i niemocy. RamĊ kompozycyjną wiersza Tetmajera tworzy
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powtórzenie, które wyraĪa poczucie straconej máodoĞci. W „wioĞnie Īycia”
jego rówieĞnicy nie widzieli „wiosennego nieba”, bĊdąc máodymi
nie odczuwali radoĞci, energii, pragnienia zmiany Ğwiata. Pytania retoryczne
ujawniają ĞwiadomoĞü bezpowrotnej straty. Poczuciu straty towarzyszy Īal
adresowany do starszego pokolenia, które obarczyáo máodych niechcianym
dziedzictwem braku siáy i odwagi. Máodzi w wierszu Tetmajera są
osamotnieni, nieakceptowani, niezrozumiani. ĝwiadomie odrzucili powinnoĞü
„troski o Ğwiat”, nie podjĊli dziaáaĔ spoáecznych i politycznych. Z wiersza
nie dowiemy siĊ, jakie idee zastąpiáy stare. JeĞli uwzglĊdnimy Ğwiatopogląd
koĔca XIX wieku, ksztaátowany przez obsesje katastroficzne i filozofiĊ
Schopenhauera, moĪemy stwierdziü, Īe máodzi nie wskazali kierunku swoich
dziaáaĔ. Tetmajer wyjaĞnia w wierszu przyczyny postawy zdominowanej
przez rezygnacjĊ. Takie zwroty, jak: „gorzkie godziny daremnych pragnieĔ”,
„smutku gáĊbiny”, „straszne katusze ducha niepodlegáego” hiperbolizują
wizjĊ Īycia zdeterminowanego przez los, Īycia skazanego na cierpienie.
Z bezsilnoĞci wobec przeznaczenia wynika postawa dekadencka. Máodzi
z koĔca XIX wieku odĪegnują siĊ od swej tradycyjnej misji i o to ma do nich
Īal pokolenie odchodzące. Z perspektywy máodych przyszáoĞü jawi siĊ jako
katastrofa. Jednak máodzi dekadenci nie mają poczucia winy. Wybór drogi
donikąd jest w ich przekonaniu koniecznoĞcią wyrosáą z niewiary ojców.
Odchodząca generacja oczekuje, Īe máodzi uczynią Ğwiat lepszym, rozwiąĪą
jego problemy, dodadzą ojcom siáy i otuchy. Te oczekiwania pozostaną
niespeánione. „Máodzi” – karmieni chlebem niemocy – równieĪ są bezsilni.
Máodzi z koĔca XIX wieku w istocie nie róĪnią siĊ od starych.
O ile w tekĞcie Tetmajera znajdujemy zacytowane poglądy starszej
generacji, o tyle w wierszu Mickiewicza pokoleniu „starych” nie zostaá
oddany gáos. Jest ono charakteryzowane tylko przez máodych, do których
adresowana jest wypowiedĨ máodego romantyka. W niezwykle ekspresywnych
sáowach zarzuciá on pokoleniu klasyków oĞwieceniowych konserwatyzm,
marazm, skostnienie. BiernoĞü poprzedniej generacji utrwala stary, niedobry
porządek w Ğwiecie. RzeczywistoĞü ta skazana jest na rozkáad, obumieranie.
Nadszedá czas máodych, których zapaá, bezinteresownoĞü, zaangaĪowanie
pozwoli zmieniü Ğwiat.
Oba wiersze w róĪny sposób pokazują odwieczny konflikt pokoleĔ:
Mickiewicz nadaá swojemu wierszowi ksztaát dynamicznego manifestu,
Tetmajer – formĊ Īalu i skargi. Postawa przedstawiciela romantyków jest
aktywna i peána optymizmu i wiary w skutecznoĞü dziaáania, natomiast
reprezentant máodych z koĔca wieku jest bierny, pesymistyczny i przekonany
o wáasnej bezsilnoĞci. Przed pokoleniem początku XIX wieku jest piĊkna
przyszáoĞü, pokolenie schyáku wieku jest w swoim mniemaniu stracone.
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WYPRACOWANIE
na temat nr 2

Twórca powieĞci realistycznej dysponowaá rozmaitymi sposobami
kreowania postaci literackiej. Przede wszystkim do gáosu dopuszczaá
wszechwiedzącego narratora, który prezentowaá nie tylko bohatera, ale takĪe
stosunek autora do stworzonej postaci. CzĊsto postaü literacka
charakteryzowana byáa poprzez dziaáanie, wypowiedzi innych bohaterów oraz
wypowiedzi wáasne. Typowe dla powieĞci realistycznej byáo opisywanie wnĊtrz,
w którym bohater przebywaá i czuá siĊ dobrze. Charakter przestrzeni
odzwierciedlaá potrzeby, obyczaje, przyzwyczajenia bohatera. Wykorzystanie
mowy pozornie zaleĪnej pozwalaáo przeniknąü serce i umysá postaci.
W kreowaniu bohatera literackiego Prus wykorzystuje takĪe marzenie senne.
Zabieg ten nie byá nowoĞcią w literaturze. Od czasów Biblii sen byá stanem,
w którym czáowiek otrzymywaá od siá nadprzyrodzonych informacje o sobie
i swojej przyszáoĞci (np. bohaterowie Starego i Nowego Testamentu, WiĊzieĔ
z III cz. „Dziadów”). W powieĞci Prusa marzenie senne dotyczy spraw,
o których myĞlimy w ciągu dnia i które są Ĩródáem udrĊki i niejasnych przeĪyü,
a ponadto przekazują pewną informacjĊ o czáowieku.
Bohaterka powieĞci Bolesáawa Prusa – arystokratka Izabela àĊcka Ğni
sen, który odzwierciedla jej niepokoje po pierwszym spotkaniu z kupcem
Stanisáawem Wokulskim.
Pierwszy akapit podkreĞla osamotnienie i wyobcowanie panny Izabeli.
ĝwiat, w którym o wartoĞci czáowieka decydują arystokratyczne tytuáy,
zapomniaá o niej – „znowu siedzi sama w swoim gabinecie”. Za oknem zapada
zmrok, nadchodzi pora dnia, która skáania do refleksji nad sobą i swoim losem.
Narrator (usytuowany poza Ğwiatem przedstawionym) w formie mowy pozornie
zaleĪnej odtwarza nastrój chwili i opisuje stany emocjonalne bohaterki. Ma
o niej nieograniczoną wiedzĊ – zna jej myĞli i uczucia, wkrada siĊ nawet do jej
snu.
Máoda kobieta uĞwiadamia sobie dramatyzm poáoĪenia. Pan Tomasz
zadáuĪa siĊ u swego lokaja, wygrywa pieniądze w karty od kupców, a panna
Izabela jest zmuszona sprzedaü posagowy serwis. CóĪ za upokarzająca sytuacja
dla dumnej arystokratki! (wykrzyknienie: „CóĪ za straszne poáoĪenie!”). Jej los
zaleĪy od lokajów i kupców. Nie miaáaby za záe ojcu, gdyby uprawiaá hazard
dla sportu i przyjemnoĞci. Panowie przecieĪ „wygrywają tysiące”. Ale ona wie
i bardzo nad tym boleje, Īe ojciec w tak poniĪający sposób „zarabia” pieniądze
na utrzymanie domu, „to juĪ nawet nie upadek, to haĔba”.
Nachodzą ją czarne myĞli, czarne jak zapadający za oknem zmierzch. Jest
sama, wiĊc moĪe zrzuciü maskĊ konwenansu, „wypaĞü” z roli i zajrzeü w gáąb
swojej udrĊczonej duszy (upada na szezlong, zasáania oczy obiema rĊkami –
w towarzystwie nie mogáaby siĊ tak zachowaü; musi stwarzaü pozory, by nikt siĊ
nie domyĞliá, Īe majątek àĊckich znajduje siĊ na granicy bankructwa).
Narastający niepokój bohaterki o los swój i ojca oddają niedopowiedzenia
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zakoĔczone wielokropkiem, wykrzyknienia, pytania retoryczne i sáowa o silnym
zabarwieniu emocjonalnym („straszne”, „upadáa na szezlong”, „báagaü go”).
Gdy wymawia nazwisko Wokulskiego, mówi szeptem, jakby baáa siĊ wáasnych
myĞli, które wypowiedziane gáoĞno mogáyby sprowadziü nieszczĊĞcie. Ten
czáowiek ją intryguje, ale i przeraĪa. Gdy zobaczyáa go po raz pierwszy, ukazaá
siĊ jej „pod rozmaitymi postaciami” (filantrop, powiernik ojca, przyjaciel domu,
partner do gry w pikietĊ. Oszust to czy uczciwy czáowiek?) Byáa zaskoczona tym,
Īe Wokulski ma do czynienia z jej ciotką i ojcem. Ale jeszcze nie umie sobie
wytáumaczyü, co ją w tym czáowieku niepokoi.
Tymczasem w gabinecie jest juĪ ciemno. Uliczne latarnie rzucają cieĔ na Ğciany
i firanki, ukáadają siĊ w záowróĪbny znak krzyĪa. Ten obraz wywoáuje w pannie
Izabeli niejasne skojarzenia i wspomnienia. Jawa miesza siĊ ze snem,
a oniryczna rzeczywistoĞü, w którą wchodzi Izabela, zaczyna siĊ rządziü swoimi
prawami. Sen ujawnia jej nie do koĔca uĞwiadomione lĊki.
PodróĪ powozem „na krawĊdzi pierĞcienia” symbolizuje upokarzające
poáoĪenie panny, przywiązanie do klasowych przesądów, niemoĪnoĞü wyjĞcia
poza konwenans i stereotypy myĞlowe arystokracji. PierĞcieĔ to tajemniczy
krąg, z którego panna Izabela nie moĪe i nie chce siĊ wyrwaü. Bohaterka naleĪy
do hermetycznego Ğwiata ludzi uprzywilejowanych, którzy sądzą, Īe z tytuáu
pochodzenia przysáuguje im lepszy los, a zwykli ludzie istnieją tylko po to, by im
sáuĪyü (opozycja: pierĞcieĔ – jezioro). W takim Ğwiecie czuje siĊ bezpiecznie,
„jedzie przez jakąĞ znaną miejscowoĞü”.
Czas i przestrzeĔ zostaáy zestawione na zasadzie kontrastu. Czas podlega
ruchowi (upáywa) – promienie sáoneczne przesuwają siĊ do tyáu
po „lakierowanym skrzydle powozu”, przestrzeĔ pozostaje nieruchoma – powóz
„ani zbliĪa siĊ do niczego, ani od niczego nie oddala”. Ten obraz oddaje
pozorny ruch w przestrzeni (sáychaü turkot, pojazd „jedzie w dóá, a tak jakby
staá w miejscu”) i zapowiada zgubĊ, czyli spoáeczną degradacjĊ rodu àĊckich
(jazda po krawĊdzi pierĞcienia, jazda na dóá). RozdraĪniona „utajonym ruchem
powozu” i obojĊtnoĞcią ojca zadaje sobie pytanie: „czy my jedziemy,
czy stoimy?” Zastosowana forma liczby mnogiej pozwala przypuszczaü, Īe obraz
odnosi siĊ nie tylko do poáoĪenia ojca i córki, ale i arystokracji. Pozorny ruch
pojazdu symbolizuje stagnacjĊ, marazm i konserwatyzm grupy spoáecznej, która
nie umie przystosowaü siĊ do nowej rzeczywistoĞci (nadchodzi czas ludzi pracy
i czynu), która kurczowo trzyma siĊ krawĊdzi pierĞcienia. Opis zachowania pana
Tomasza jest tego potwierdzeniem. Nie odpowiada na pytanie córki, ogląda
sobie paznokcie i od czasu do czasu zerka na okolicĊ, co moĪna interpretowaü
jako egoizm, niezaangaĪowanie siĊ, zamkniĊcie w Ğwiecie wáasnych potrzeb.
W Ğrodku pierĞcienia znajduje siĊ jezioro „czarnych dymów i biaáych
par”, skąd dochodzą odgáosy furkoczących maszyn. W sen panny Izabeli
wkracza Ğwiat rzeczywisty. ĝpi ona niespokojnie, jeszcze jakiĞ czas pozostaje
na granicy tego, co Ğwiadome i podĞwiadome. Potem senne majaki pocháoną ją
caákowicie. Istnienia jeziora bardziej siĊ domyĞla niĪ je widzi (widaü je jakby).
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Ona naleĪy do Ğwiata „zielonoĞci”. Obydwa Ğwiaty, zestawione na zasadzie
kontrastu, mają symboliczną wymowĊ. We Ğnie arystokratki zielonoĞü gór
i lasów moĪna odczytaü jako izolowanie siĊ od prawdziwej rzeczywistoĞci,
trwanie w Ğwiecie faászywych ideaáów. Jezioro to obrazowy ekwiwalent
prawdziwego Īycia, które toczy siĊ gdzieĞ tam, „na dole”, gdzie záo miesza siĊ
z dobrem, piekáo z niebem (symbolika kolorów: czerĔ – biel), gdzie wre
codzienna praca (turkot machin) i toczy siĊ walka o przetrwanie. I wáaĞnie z tej
rzeczywistoĞci wyáania siĊ czáowiek – potwór. To Wokulski – wszak o nim
myĞlaáa po zapadniĊciu zmroku. ZapamiĊtaáa jego czerwone rĊce przy
pierwszym spotkaniu.
Opis galanteryjnego kupca jest bardzo plastyczny i sugestywny. Wszystkie
elementy tego obrazu ujawniają myĞli i lĊki Izabeli. Wyáoniá siĊ nagle z podziemi
(niskie pochodzenie), ma krótko ostrzyĪone wáosy, opaloną twarz i czerwone
rĊce (symbol prostactwa i niskiego pochodzenia). Nosi zasmoloną koszulĊ
z zawiniĊtymi do áokci rĊkawami (czáowiek pracy i czynu), ma posturĊ
gladiatora (symbol siáy). Ona boi siĊ takich ludzi, oni są ulepieni z innej gliny.
Wokulski gra z panem Tomaszem w karty. Z wachlarza kart (symbol
potencjalnych moĪliwoĞci podsuniĊtych przez los) wyciąga jedną, by rzuciü ją
na przednie siedzenie powozu. Wszystko stawia na tĊ kartĊ (symbol poĞwiĊcenia
siĊ jednej idei – idei miáoĞci do kobiety). Ten senny majak budzi lĊk
i przeraĪenie Izabeli. „To straszny czáowiek” mówi do ojca. „Straszny czáowiek”
znika w oparach dymu, ale w pamiĊci panny utrwalają siĊ dwa niepokojące
obrazy: obnaĪona rĊka z kartą i „szczególny” wzrok jej przeĞladowcy.
Wyliczenia w formie pytaĔ retorycznych uporządkowanych anaforycznie,
rozpoczynające siĊ od partykuá: „czy”, „moĪe” urzeczywistniają rozpaczliwe
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o znaczenie sennych omamów. Symboliczny
jĊzyk snu przemawia bowiem do czáowieka wieloznacznymi obrazami.
Konstatacja Izabeli oparta na zasadzie antytezy (moĪe to – nie to) oddaje
nawarstwiające siĊ w niej przeraĪenie i poczucie osaczenia. Ona juĪ wie,
Īe Wokulskiemu nie chodzi o pana Tomasza i ciotkĊ („czáowiek pogrąĪony
w dymie wciąĪ patrzy jej w oczy i karty nie rzuca”). JuĪ ich omotaá
i podporządkowaá sobie, Īeby nie powiedzieü „kupiá”, zdobyá ich zaufanie
(„nawet tacy nie robią nic záego kobietom.”). Odkrywa prawdĊ („WiĊc moĪe...
Ach!). Stawką w tej grze jest ONA! Máoda kobieta troszcząca siĊ o los i honor
ojca jest zawiedziona jego postawą; jego biernoĞcią i zgodą na plany
Wokulskiego.
Sen táumaczy jej intuicyjną niechĊü do Wokulskiego. Odkrywa, Īe to
wytrawny gracz, zdobywca, czáowiek majĊtny i wpáywowy, który nie spocznie
dopóty, dopóki nie osaczy jej ze wszystkich stron. Izabela stawia siĊ w roli ofiary
uciekającej przed myĞliwym – zrywa siĊ z szezlonga, wybiega do przedpokoju.
Prosi pannĊ FlorentynĊ o wniesienie lampy do jej gabinetu. ĝwiatáo przepĊdza
czarne myĞli i wyznacza granicĊ miĊdzy snem i jawą. Izabela wraca
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do bezpiecznego Ğwiata. LĊki spycha do podĞwiadomoĞci (Ğmieje siĊ: „tak mi siĊ
coĞ majaczyáo”).
Sen Izabeli wiele powiedziaá o bohaterce. Z jednej strony ujawniá jej
marzycielskie usposobienie, z drugiej pokazaá, Īe nie jest naiwną panną, która
nie rozumie ekonomicznej sytuacji rodziny. Sen potwierdziá jej wraĪliwoĞü,
honor i niemoĪnoĞü oderwania siĊ od myĞlenia kategoriami swojej klasy.
Ponadto odkryá przed czytelnikiem motywy postĊpowania àĊckiej w relacjach
z Wokulskim, ujawniá skrywaną niechĊü i odrazĊ („zasmolona koszula”,
„czerwone rĊce”) do czáowieka „nie jej gatunku”. Odsáoniá jej charakter (nieco
neurotyczne usposobienie), wydobyá nieuĞwiadomione lĊki i niepokoje. Peáni sen
wreszcie funkcjĊ proroctwa – zapowiada „zjeĪdĪanie w dóá” – z Kwirynaáu
do sklepu. Obawy panny Izabeli są uzasadnione, intuicyjnie przeczuwa,
Īe nie bĊdzie umiaáa obroniü siĊ przed czáowiekiem takim jak Wokulski.

