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zgáoĞ
przewodniczącemu
zespoáu
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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. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datĊ urodzenia i PESEL.
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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 zadaniach zamkniĊtych wybierz tylko
jedną z zaproponowanych odpowiedzi.
Czesáaw Miáosz Historia literatury polskiej do roku 19391
1. W trakcie pisania, a raczej dyktowania tej ksiąĪki przyĞwiecaá mi cel czysto utylitarny.
Zamierzaáem jedynie dostarczyü studentom uniwersytetu tyle informacji, ile to tylko moĪliwe
w ramach ograniczonej liczby stron, a równoczeĞnie uniknąü uczonej suchoĞci, która
najczĊĞciej wynika z braku uczuciowego zaangaĪowania autora w swój przedmiot. Pracując,
ani przez chwilĊ nie odczuwaáem nudy; w istocie raczej bawiáem siĊ, niĪ mozoliáem, i mam
nadziejĊ, Īe niektóre ustĊpy zachowaáy Ğlad mojego uĞmiechu. PoniewaĪ zaĞ kaĪdy czytelnik
potrafi wyczuü nastrój, w jakim dane zdania zostaáy uáoĪone, mam nadziejĊ, Īe nie zanudzĊ
ani studentów, ani szerszej publicznoĞci.
2. PoniewaĪ literatura polska zawsze bardziej skáaniaáa siĊ ku poezji i teatrowi
niĪ ku powieĞciopisarstwu, pozostaáa sáabo znana w krajach anglojĊzycznych i czĊsto padaáa
ofiarą wytartych frazesów. Za samo serce polskiej literatury uwaĪano romantyzm, zarówno
jako prąd literacki, jak i postawĊ polityczną, a za jej nieodáączny skáadnik – rzymski
katolicyzm. W rzeczywistoĞci jednak te banaáy są stosunkowo ĞwieĪej daty, a dzieje ich
ksztaátowania siĊ są jednym z tematów mojej ksiąĪki. PamiĊtajmy, Īe spoĞród nowoczesnych
jĊzyków sáowiaĔskich czeski i polski pierwsze osiągnĊáy dojrzaáoĞü jako narzĊdzia literackiej
ekspresji. W królestwie Czech staáo siĊ to w Ğredniowieczu, w królestwie Polski nastąpiáo
w renesansie. W rezultacie „záoty wiek” szesnastego i siedemnastego stulecia nadaá polskiej
literaturze trwaáy ksztaát i niemal poáowa mojej pracy poĞwiĊcona jest zjawiskom literackim
wczeĞniejszym niĪ pojawienie siĊ romantyzmu na scenie europejskiej. Co do rzymskiego
katolicyzmu prawda jest taka, Īe jĊzyk rodzimy, dáugo táumiony przez jĊzyk koĞcielny, áacinĊ,
zdobyá w Polsce przewagĊ nad nią gáównie dziĊki sporom religijnym, wzniecanym najpierw
przez idee Jana Husa, póĨniej Lutra i Kalwina. Polska „záotego wieku” byáa w znacznej
mierze krajem protestanckim, „rajem dla heretyków”. I pomimo póĨniejszych zwyciĊstw
kontrreformacji dziedzictwo intelektualnej buntowniczoĞci nigdy nie zostaáo zatracone; przez
publicystów oĞwiecenia i demokratów dziewiĊtnastego wieku zostaáo przekazane liberalnej
inteligencji naszych czasów. Za mniej lub bardziej staáy rys polskiej literatury moĪna uznaü
ciekawą dychotomiĊ: mianowicie emocjonalny moralizm, najwyraĨniej podsycany przez silny
wkáad etyki chrzeĞcijaĔskiej, wspóáistnieje z antyklerykalizmem i skrajnym sceptycyzmem
co do jakichkolwiek dogmatów (czy to religijnych, czy politycznych).
3. Jakkolwiek autor podrĊcznika powinien byü moĪliwie najbardziej obiektywny,
nie znaczy to, Īe musi siĊ staü bezosobową maszyną do wyliczania danych. Wnosi on
do swego przedsiĊwziĊcia swój wáasny porządek informacyjny, widoczny w samym doborze
materiaáu i w uwypuklaniu pewnych osobowoĞci i kierunków. Niech mi wiĊc wolno bĊdzie
powiedzieü parĊ sáów na temat mojego osobistego punktu widzenia.
4. Wychowany w Polsce, przesiąkáem, na dobre czy na záe, typowym dla wielu
europejskich intelektualistów historycyzmem. Dla czytelnika, który spodziewa siĊ
wnikliwych badaĔ nad wartoĞciami czysto estetycznymi, nie bĊdzie to dobra rekomendacja.
Literatura przedstawia mi siĊ jako seria chwil w Īyciu gatunku, zatrzymanych w jĊzyku,
a przez to dostĊpnych refleksji potomnoĞci. ChociaĪ dla kaĪdego, kto chce zgáĊbiaü dĪunglĊ
czasu, niezbĊdną cechą jest rygorystycznie wnikliwy osąd; gáos ludzki, który w tej dĪungli
sáyszymy, zasáuguje na szacunek, nawet jeĪeli jest nieĞmiaáy i niepewny. PoniewaĪ w ten
1

Ze wstĊpu do wydania w jĊzyku angielskim.
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sposób to odczuwam, sporo miejsca poĞwiĊciáem takim wydarzeniom, które nie są
bezpoĞrednio odpowiedzialne za jakieĞ arcydzieáa, ale są szczególnie charakterystyczne
dla danego okresu. Nie drwiáem z rzeczy szalonych, Ğmiesznych czy dziwacznych. Ponadto,
poniewaĪ literatura w Polsce zawsze silnie reagowaáa na sytuacje historyczne, a nie zawsze
moĪna zakáadaü u czytelnika znajomoĞü faktów, do kaĪdego rozdziaáu doáączyáem jako
wprowadzenie krótki zarys miĊdzynarodowej i krajowej sceny politycznej. W tych wstĊpnych
uwagach skáaniam siĊ ku historii instytucji i idei.
5.
Historia Polski i jej literatury wydaje mi siĊ zwariowana i peána paradoksów: naród
sáowiaĔski, którego pisarze aĪ do renesansu posáugiwali siĊ wyáącznie áaciną; wielkie
paĔstwo, które przez stulecia stawiaáo czoáo Niemcom, Turkom i Moskwie, ale które wskutek
naduĪycia swego systemu parlamentarnego dosáownie rozleciaáo siĊ, a jego niegdyĞ sáabsi
sąsiedzi podzielili je i wymazali z mapy Europy na ponad sto dwadzieĞcia lat; zadziwiająco
Īywotny naród, który popada w tĊpą apatiĊ, a swoje cnoty objawia w okolicznoĞciach, które
kaĪdą inną ludzką zbiorowoĞü zgniotáyby i zniszczyáy; wyrafinowany smak, który stworzyá
poezjĊ liryczną porównywalną z poezją Anglii elĪbietaĔskiej, skombinowany z ironią
i báyskotliwoĞcią, ale nieustannie zagroĪony przez pijackie odrĊtwienie i parafiaĔski beákot;
nawyk religijnej i politycznej tolerancji, nabyty w rządzonej przez obieralnego króla
wielowyznaniowej i wielonarodowej Rzeczypospolitej, potem, wskutek zbiorowych
nieszczĊĞü, ustĊpujący miejsca kalekiemu, chorobliwemu nacjonalizmowi; kraj, o którego
lojalnoĞü w drugiej poáowie dwudziestego wieku zabiegaáy dwie, wspóázawodniczące ze sobą
potĊgi, partia komunistyczna i KoĞcióá rzymskokatolicki. Ten chaos pozornie
tak niewspóámiernych, a przecieĪ powiązanych ze sobą jakąĞ wáasną logiką elementów, moĪe
zawieraü pewną lekcjĊ o uniwersalnym znaczeniu.
6. W celu uporządkowania materiaáu podrĊczniki zazwyczaj posáugują siĊ jakimĞ
systemem periodyzacji. NaleĪy siĊ liczyü z pewną dozą arbitralnoĞci, jako Īe strumieĔ historii
rzadko daje siĊ ująü w zgrabne przedziaáy. Uczeni lubią piĊknie brzmiące sáowa, takie jak
renesans czy barok, ale trzeba sobie zdawaü sprawĊ z tego, jak wzglĊdne i nieprecyzyjne
znaczenia te sáowa przekazują. KaĪda faza w Īyciu danej cywilizacji wykazuje wspóáistnienie
i krzyĪowanie siĊ róĪnych prądów; nowe i stare wpáywają wzajemnie na siebie i bynajmniej
nie jest rzeczą pewną, Īe wszystko, co nowe w myĞli czy sposobie odczuwania, zawsze gra
rolĊ wiodącą tylko dlatego, Īe jest „na przedzie”. Ponadto niejasnoĞü takich terminów, które
uwaĪamy za oczywiste, zniechĊca mnie do podejmowania beznadziejnego zadania
uchwycenia ich „istoty” przy pomocy definicji. Jak sáusznie powiedziaá Paul Valery: „Nie da
siĊ powaĪnie myĞleü takimi sáowami, jak klasycyzm, romantyzm, humanizm, realizm…
Czáowiek nie upija siĊ ani nie gasi pragnienia etykietkami z butelek”. Dla autora podrĊcznika
etykietki są niezbĊdne; jednakĪe niekoniecznie musi on uĪywaü ich ze Ğmiertelną powagą.
WyznajĊ, Īe w przeciwieĔstwie do tych, którzy w literaturze dopatrują siĊ nieustannego
wzajemnego przenikania „ducha klasycznego” z „duchem romantycznym”, nie wychodzĊ
poza traktowanie przewaĪających w danym okresie pojĊü i literackich pomysáów jako czegoĞ,
co w swojej specyficznej odmianie pojawia siĊ tylko raz, w okreĞlonym punkcie czasu.
Na podstawie: Czesáaw Miáosz, Historia literatury polskiej do roku 1939, Kraków 1993
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Zadanie 1. (1 pkt)

Miáosz stwierdza, Īe, pisząc ksiąĪkĊ o literaturze polskiej, przede wszystkim chciaá
czytelnikowi dostarczyü tyle informacji, ile to tylko moĪliwe. W dalszych partiach tekstu
wskazuje takĪe inne cele swojej pracy. OkreĞl dwa z nich – jeden związany z osobą autora,
drugi – z adresatem.
Cel związany z osobą autora: przyjemnoĞü
Cel związany z adresatem: dostarczenie mu interesującej lektury

Zadanie 2. (1 pkt)
O jakich konsekwencjach typowego dla wielu europejskich intelektualistów historycyzmu,
widocznych w Historii literatury polskiej do roku 1939, autor uprzedza czytelnika? WymieĔ
trzy.

Mniej rozwaĪaĔ o artystycznych walorach omawianych dzieá.
Skupienie siĊ na zjawiskach typowych, a nie tylko na arcydzieáach.
Zamieszczenie w kaĪdym rozdziale podstawowych informacji z historii Polski.

Zadanie 3. (2 pkt)
a) WyjaĞnij, na czym – zdaniem Miáosza – polega paradoksalnoĞü historii Polski i polskiej
literatury.

ParadoksalnoĞü ta polega na áączeniu przeciwieĔstw.
b) WymieĔ trzy przejawy tego zjawiska.

áacina jako jĊzyk pisany – polszczyzna jako jĊzyk mówiony
zdolnoĞü do wyrafinowania i báyskotliwoĞci – skáonnoĞü do prostactwa
i beákotu
tradycje tolerancji – rozkwit nacjonalizmu
Zadanie 4. (1 pkt)
WyjaĞnij, po co Miáosz cytuje Paula Valery`ego?

Miáosz cytuje Valery’ego, aby zilustrowaü swoje przekonanie o tym, Īe terminy
historycznoliterackie są umowne.
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Zadanie 5. (2 pkt)
Miáosz polemizuje z niektórymi poglądami literaturoznawców. W poniĪszej tabeli zapisz,
jakie są jego sądy i jakimi argumentami je uzasadnia.
Pogląd, z którym Miáosz
polemizuje

Pogląd Miáosza

Argument Miáosza

Na ksztaát literatury polskiej
najwiĊkszy wpáyw miaá
romantyzm.

Na literaturĊ polską
najwiĊkszy wpáyw
miaáy renesans
i barok.

Polszczyzna literacka
uksztaátowaáa siĊ
w czasach renesansu
i baroku.

Staáym elementem polskiej
literatury jest katolicyzm.

W polskiej literaturze
jest wiele
antyklerykalizmu.

W okresie rozkwitu
literatury w Polsce Īyáo
wielu protestantów.

Renesans i barok to pojĊcia
opisujące literaturĊ danej
epoki.

Renesans i barok to
pojĊcia niejasne
i nieprecyzyjne.

W kaĪdej epoce
wspóáistnieją róĪne prądy.

Zadanie 6. (2 pkt)
Za pomocą jakich zabiegów jĊzykowych autor sygnalizuje subiektywnoĞü prezentowanego
w ksiąĪce punktu widzenia? OkreĞl dwa i podaj ich przykáady.

– czasowniki w 1 os. l. poj. (zamierzaáem, bawiáem siĊ, mozoliáem)
– wyrazy oceniające (banaáy, zwariowana)

Zadanie 7. (1 pkt)
W swoim tekĞcie Miáosz wykorzystuje cudzysáów w róĪnych funkcjach. OkreĞl dwie z nich
i wypisz odpowiednie przykáady.

Cudzysáów oznacza cytat („nie da siĊ powaĪnie myĞleü takimi sáowami…”) i to,
Īe sformuáowanie ma przenoĞne znaczenie („záoty wiek”, „raj dla heretyków”).
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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. Zanalizuj i zinterpretuj opowiadanie Sáawomira MroĪka Lolo, zwracając
uwagĊ na sposób kreowania bohaterów i paraboliczny charakter sytuacji
przedstawionej w tekĞcie.
Sáawomir MroĪek Lolo
Ach, ten Lolo.
Jak on umie naciskaü klawisze. To znaczy odpowiednie klawisze, bo naciskaü, tylko
naciskaü, umiem nawet ja. Ale nie po to nas tutaj trzymają, Lola i mnie, ĪebyĞmy naciskali
byle co i byle jak. Gdyby tylko o to chodziáo, w ogóle nie byáoby o czym mówiü, to znaczy
gdyby tu byáy tylko same odpowiednie albo tylko same nieodpowiednie klawisze. Ale pomysá
tego pana z brodą na tym wáaĞnie polega (i chyba chodzi mu tylko o to, Īeby mnie upokorzyü,
a wywyĪszyü Lola), Īe klawisze są dwojakiego rodzaju. Te, które naleĪy naciskaü i te,
których nie naleĪy naciskaü. Co gorsza, niczym nie róĪnią siĊ one miĊdzy sobą. To znaczy ....
dopóki ich siĊ nie naciĞnie. Potem róĪnica ... ach, aĪ nazbyt jest widoczna. Mianowicie, kiedy
naciĞnie siĊ odpowiedni klawisz (to znaczy, kiedy Lolo naciĞnie, bo mnie nie udaje siĊ to
nigdy), otwiera siĊ klapa i wyskakuje kawaáek sáoninki, którą zjada ten, kto nacisnąá
(to znaczy Lolo). Kiedy zaĞ naciĞnie siĊ nieodpowiedni klawisz (ten, który ja zawsze
naciskam, choü zawsze chcĊ nacisnąü inny) – nic siĊ nie otwiera. [...]
Pan z brodą, który to wszystko urządziá, zostawiá nam swobodĊ naciskania, wybór wiĊc
naleĪy do mnie. Co wiĊcej, ten pan zdaje siĊ oczekiwaü, a nawet wymagaü ode mnie, abym
naciskaá klawisz odpowiedni. Czym wytáumaczyü, Īe ja nie naciskam jak trzeba, a Lolo
naciska? Tylko tym, Īe Lolo umie, a ja nie umiem. To znaczy, Īe ja jestem gáupszy od Lola.
Aby nie zginąü z gáodu, muszĊ sobie radziü inaczej. Oto jak:
WáaĞnie juĪ Lolo nacisnąá i ja nacisnąáem, ze skutkami odmiennymi, które opisaáem
powyĪej. Lolo trzyma w przednich áapkach kawaáek smakowicie pachnącej sáoninki (mnie
ona pachnie smakowiciej niĪ jemu, bo ja jestem gáodny, a on nie), ja mam áapki puste i burczy
mi w brzuchu. On nie zabiera siĊ jeszcze do jedzenia (bo jest naĪarty, bestia), ja bym chĊtnie
siĊ zabraá, ale nie mam do czego. Sáoninka jest w áapkach Lola. WiĊc mówiĊ:
– Wiesz, Lolo, podziwiam ciĊ. JesteĞ taki mądry, taki inteligentny, Īe zaledwie wystarczy
mi ta odrobina gáupiego rozumu, którą posiadam, Īeby to pojąü i oceniü. JeĪeli mam
jakikolwiek rozum, to chyba tylko po to i tylko na tyle, Īeby ciĊ podziwiaü.
– Hm, hm... – mruczy Lolo. – Jaki jestem?
Dobra nasza, myĞlĊ sobie i powtarzam:
– JesteĞ mądry, inteligentny, wybitny, doprawdy niezwykáy.
– Niezwykáy, powiadasz? – podejmuje Lolo z luboĞcią i ma taką minĊ, jakby jadá
najpyszniejszą sáoninkĊ na Ğwiecie. – Niezwykáy?
– OczywiĞcie. WeĨmy na przykáad mnie. Ja nic nie potrafiĊ, bo jestem gáupi, ograniczony
i tĊpy. Ty natomiast jesteĞ genialny.
– Hm, no to masz – powiada Lolo i oddaje mi sáoninĊ. [...] I dodaje z pogardą:
– Tylko siĊ nie udáaw.
Uwaga jest na miejscu. Jestem tak wygáodzony, Īe rzucam siĊ na sáoninkĊ doprawdy zbyt
áapczywie. Ale nie mogĊ siĊ powstrzymaü, mimo pogardy Lola. Zresztą moje áakomstwo
sprawia mu przyjemnoĞü.
– O, tak, je...steĞ wielki... potĊĪny... mniam-mniam... Niesáychany... mlask-mlask...
Cudowny....
Trudno jest jeĞü i przemawiaü jednoczeĞnie, ale wiem, Īe muszĊ mówiü, jeĪeli mam
zadowoliü Lola. Trzeba Īyü. ChociaĪ gdyby mnie ktoĞ zapytaá: „Dlaczego trzeba?” –
nie umiaábym odpowiedzieü na to pytanie.
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Lolo chĊtnie dyskutuje na tematy ogólne. Ma ku temu chĊü i swobodną gáowĊ, bo zawsze
jest naĪarty. Ja myĞlĊ przede wszystkim o jedzeniu, ale nie mogĊ mu odmówiü, kiedy siĊ
jemu zechce pogadaü o abstrakcjach. Jego prawo.
PrzewaĪnie rozmawiamy wieczorem, kiedy laboratorium jest juĪ zamkniĊte, klawisze
nie dziaáają i nikt nas nie obserwuje. Wtedy Lolo zaczyna:
– Moja misja to udowodniü, Īe jesteĞmy zdolni do objĊcia wáadzy nad Ğwiatem. Szczur –
to brzmi dumnie. Jestem niesáychanie inteligentny, ale to jeszcze nic. W miarĊ jak üwiczĊ
moją inteligencjĊ, rozwijam ją i pogáĊbiam, zbliĪam siĊ do rezultatów, o których nam siĊ
nie Ğniáo.
– AleĪ Lolo – próbujĊ oponowaü nieĞmiaáo – na razie jesteĞmy zamkniĊci w klatce.
On ignoruje moje spostrzeĪenie.
– Moja wybitnoĞü Ğwiadczy, Īe jesteĞmy rasą wyjątkową. Moim powoáaniem jest
ewolucja, która postawi mnie na czele gatunku, a nasz gatunek na czele wszystkich innych
gatunków. Musimy sprostaü temu zadaniu.
– Ty na pewno sprostasz. Ale ja nie.
– Nie martw siĊ. Ostatecznie jesteĞ takĪe szczurem, chociaĪ gáupim. NaleĪysz do tej samej
rasy, co ja.
Lolo rozwija skrzydáa swojej fantazji. Mówi o wynalazkach, jakich dokona, choü,
oczywiĞcie, ich nie precyzuje, bo nie wie jeszcze, jakie bĊdą. Ale ma intuicjĊ, wizjĊ
i natchnienie. Zwierza mi siĊ na przykáad:
– JuĪ coĞ mi Ğwita. Wynajdziemy coĞ... CoĞ takiego...
Nie mogąc siĊ wysáowiü, robi okrĊĪny gest áapkami.
– Masz na myĞli koáo?
– Tak, tak, koáo! – ucieszyá siĊ. – Wynalazek koáa otworzy nam drogĊ do innych
wynalazków.
– OczywiĞcie – zgadzam siĊ nieszczerze. – Opanujemy kosmos. Sáoninka.
– Co?
– Nic, nic, wymknĊáo mi siĊ.
I tak sobie gwarzymy.
Od pewnego czasu ogarnia mnie niepokój.[...] MówiĊ Lolowi:
– Nie umiem tego okreĞliü, jestem tylko prostym, gáupim szczurem. Ale sáyszĊ gáos, który
mi mówi: „PrzegryĨ klatkĊ, wydostaĔ siĊ poza mury. Skocz do wody.”
– Co za gáupstwa – Ğmieje siĊ Lolo. – Przerwaü doĞwiadczenia? GryĨü? I po co do wody?
– Nie wiem. To gáos tajemny, który nie raczy mi siĊ przedstawiü. Nie wiem, skąd
pochodzi. Wiem tylko, Īe brzmi rozkazująco.
– Tym mniej naleĪy zwracaü na niego uwagĊ. Nie rozmawiaj z nieznajomymi. Naciskaj.
I Lolo naciska, dostaje sáoninkĊ, je. Ja nie mam ochoty naciskaü. Nawet juĪ nie dlatego,
Īe i tak mi nic z tego nie przyjdzie. Gáos nie milknie, powtarza siĊ, nie daje mi spokoju. Ten
gáos mi mówi, Īe ta klatka, to pomieszczenie, w którym siĊ ona znajduje, i to, w czym
znajduje siĊ pomieszczenie – są zagroĪone. ĩe trzeba opuĞciü to wszystko, wydostaü siĊ poza
obrĊb tego wszystkiego i uciekaü. Nie wiem, dokąd, ale uciekaü, uciekaü, uciekaü... ĝni mi siĊ
ocean, ja i Lolo przebierając áapkami páyniemy w tym oceanie i oddalamy siĊ
od niebezpieczeĔstwa.
Ale on nie chce sáyszeü o niczym.
– Jaki ocean, po co ocean, zwariowaáeĞ? WáaĞnie na oceanie jest niebezpiecznie.
– Tak, ale tam jeszcze mamy szanse. A tutaj...
– Co tutaj?
– Tutaj zginiemy.
– MoĪe ty zginiesz, ale nie ja – obraziá siĊ – ja, z moją inteligencją...
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Ma racjĊ. On ze swoją inteligencją Ğwietnie tu sobie radzi. I co on by robiá na oceanie?
Tam ani klawiszy, ani naciskania, koniec z jego prestiĪem. Tutaj on nie zginie i ja przy nim
nie zginĊ.
WiĊc czemu siĊ niepokojĊ?
Z tomu: Dwa listy i inne opowiadania, ParyĪ 1970

Temat 2. Rola sáów w relacjach miĊdzyludzkich.
Analizując i interpretując fragment powieĞci Wiesáawa MyĞliwskiego KamieĔ
na kamieniu oraz wiersz Tadeusza RóĪewicza Sáowa, zwróü uwagĊ
na przedstawione sytuacje i sposoby kreowania podmiotu mówiącego.
Wiesáaw MyĞliwski KamieĔ na kamieniu (fragment)
Postanowiáem napisaü list do Antka i StaĞka w sprawie tego grobu. Poszedáem
do spóádzielni, kupiáem papier, obsadkĊ, stalówkĊ, atrament. Bo kiedy ja do kogo list
pisaáem? Nie umiaábym sobie nawet przypomnieü. Ani do szkoáy z domu nikt teraz
nie chodziá, to nie byáy potrzebne. GdzieĞ siĊ jeszcze pusty kaáamarz walaá z czasów, kiedy
matka jeszcze Īyáa i do nich pisaáa. Bo ja ani do nich, choü bracia, nie pisaáem, odkąd z domu
wyszli. Ani oni do mnie. Tak siĊ jakoĞ ukáadaáo. Oni w mieĞcie, ja na wsi. Oni swoje Īycie,
ja swoje. To o czym tu pisaü? Co we wsi, miaáem im pisaü, kiedy moĪe nie bardzo chcieli juĪ
wsi pamiĊtaü? A pchaü siĊ ze swoim Īyciem w czyjeĞ Īycie, choüby brat bratu, co to komu
pomoĪe? Zresztą raz na dwa, trzy lata któryĞ wpadaá, to siĊ mniej wiĊcej wiedziaáo,
co u niego. Ten byá za granicą, a ten kupiá samochód. Ten dostaá mieszkanie, ma trzy pokoje
z kuchnią, a ten siĊ z Īoną rozszedá i drugi raz siĊ oĪeniá. Ten ma córkĊ i syna, a ten tylko
syna, ale nie chce siĊ coĞ uczyü. A co u mnie, no, to kiedy umaráa matka, wysáaáem im
telegram: „Matka umaráa. PrzyjeĪdĪajcie”. A za parĊ lat drugi: „Ojciec umará.
PrzyjeĪdĪajcie.” I to wszystko, co u mnie. Zresztą, gdyby nawet wiĊcej, czy chcieliby
sáuchaü? […]
Ale grób to grób, raz na caáe Īycie siĊ buduje, to musiaáem ich spytaü, czy chcą razem
ze wszystkimi leĪeü, bo zaplanowaáem osiem kwater, Īeby dla nich teĪ byáo. Czy moĪe wolą
tam, u siebie, to bym sobie kosztów darmo nie robiá i mniejszy bym postawiá. A choü ĪyczĊ
im, niech Īyją jak najdáuĪej w szczĊĞciu, zdrowiu, to przecieĪ kiedyĞ wszyscy muszą umrzeü,
bo wszyscy, co Īyjemy, umrzemy. I niech mi zaraz odpiszą, bo mam miejsce wykupione,
cement zaáatwiáem, i z Chmielem jestem ugadany. […]
Chyba po miesiącu przyszedá list od nich, Īe przyjeĪdĪają w najbliĪszą niedzielĊ.
Nie wiedziaáem, wierzyü, czy nie wierzyü. Ale wysprzątaáem izbĊ. Oblekáem poĞciel.
Przyniosáem ze strychu pierzynĊ po matce, bo byáa najwiĊksza. A choü w jednym áóĪku mieli
spaü, to dwie poduszki im daáem, Īeby gáowy mieli osobno. I sáomĊ w sienniku zmieniáem.
Dwa snopki cepami wymáóciáem, Īeby mieli nie zmierzwioną. Choü mi z trudem przyszáo
ustaü na tych moich kulasach. Musiaáem sobie sieczkarniĊ pod plecy przyciągnąü i siĊ na niej
oprzeü, bo nie daábym rady. I nawet im suszonej macierzanki przeciw pcháom
pod przeĞcieradáo pokáadáem, jak robiáa to matka. […]
Przyjechali. Ale ledwo co w próg weszli, dzieĔ dobry, dzieĔ dobry i od razu zaczĊli siĊ
ze mną káóciü. A to, Īe nie ma u mnie na czym usiąĞü, tylko wciąĪ ta sama stara áawa i jedno
krzeseáko. ĩe stóá ten sam od wojny jeszcze. ĩe podáogi czego sobie nie sprawiĊ? Czego sadu
nie zaáoĪĊ? Czego siĊ nie ĪeniĊ? Gospodyni mi potrzebna! Na ksiĊĪniczkĊ czekam? Czego to,
czego tamto? Czego? Czego? A o Ğmierci ani sáowa. Jakbym w ogóle do nich listu
nie napisaá.
Tak mnie to ĞciĊáo, Īe maáo co siĊ odzywaáem. I z tego wszystkiego zapomniaáem ich siĊ
nawet spytaü, co u nich? I te póá litra wódki, co kupiáem na ich przyjazd, nie przyznaáem siĊ,
Īe mam. Bo i po co? Piü pod káótniĊ? MoĪe zdarzyü siĊ kiedyĞ jakaĞ lepsza okazja. Wtedy siĊ
i napijemy, i pogadamy jak bracia.

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
Egzamin maturalny z jĊzyka polskiego
Poziom rozszerzony

9

Bo gdy siĊ bracia raz na tyle czasu z sobą spotykają, powinni mieü o czym pogadaü.
O, niejeden dzieĔ, niejedną noc moĪna by przegadaü. Gdyby nawet siĊ nie chciaáo,
to od czego są sáowa? Sáowa same poprowadzą. Sáowa wszystko na wierzch wywleką. Sáowa
i z najgáĊbszej gáĊbi wydrą, co gdzieĞ boli i skowycze. Sáowa krwi upuszczą i od razu lĪej siĊ
robi. I nie tylko obcych, ale i rodzonych braci sáowa potrafią odnaleĨü dla siebie, Īe siĊ znów
braümi poczują. Choüby siĊ roznieĞli w róĪne i dalekie strony, sáowa ich zawrócą z powrotem
do tego jednego ich Īycia, z którego, jak ze Ĩródáa, siĊ poczĊli. Bo sáowa to wielka áaska. CóĪ
ma tak naprawdĊ czáowiek wiĊcej prócz sáów dane? I tak nas wszystkich czeka kiedyĞ wielkie
milczenie, to siĊ jeszcze namilczymy. MoĪe przyjdzie nam Ğciany z bólu drapaü
za najmarniejszym sáowem. I kaĪdego sáowa niewypowiedzianego na tym Ğwiecie do siebie
bĊdziemy jak grzechów Īaáowaü. Tylko Īe bĊdzie za póĨno. A ileĪ takich sáów
niewypowiedzianych zostaje w kaĪdym czáowieku i umiera razem z nim, i gnije z nim, i ani
mu potem w cierpieniu nie sáuĪy, ani w pamiĊci. To po co jeszcze sami sobie zadajemy
milczenie?
Choü moĪe to byáa moja wina. Bo kiedy ich zobaczyáem, nie bardzo wiedziaáem,
co powiedzieü, i powiedziaáem zwyczajnie:
– O, przyjechaliĞcie.
Jakby z pola przyjechali, z jarmarku w mieĞcie, z drugiej wsi. A przecieĪ ze Ğwiata
przyjechali.
Wiesáaw MyĞliwski, KamieĔ na kamieniu, Warszawa 1984

Tadeusz RóĪewicz Sáowa
sáowa zostaáy zuĪyte
przeĪute jak guma do Īucia
przez máode piĊkne usta
zamienione w biaáą
baĔkĊ balonik
osáabione przez polityków
sáuĪą do wybielania
zĊbów
do páukania jamy
ustnej
za mojego dzieciĔstwa
moĪna byáo sáowo
przyáoĪyü do rany
moĪna byáo podarowaü
osobie ukochanej
teraz osáabione
owiniĊte w gazetĊ
jeszcze trują cuchną
jeszcze ranią
ukryte w gáowach
ukryte w sercach
ukryte pod sukniami
máodych kobiet
ukryte w ĞwiĊtych ksiĊgach
wybuchają
zabijają
2004

z tomu WyjĞcie, Wrocáaw 2004
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WYPRACOWANIE
na temat nr 1

Opowiadanie Sáawomira MroĪka pt. Lolo wpisuje siĊ w nurt satyry
antysystemowej lat 60.-70. XX wieku, przyjmującej formuáĊ paraboli.
DoĞwiadczenia totalitaryzmu, przetworzone przez MroĪkowską wyobraĨniĊ
i poczucie humoru, przynoszą opowieĞü uniwersalną, prostą, a mimo to peáną
ukrytych znaczeĔ. Przyzwyczajeni jesteĞmy odczytywaü historyjki o zwierzĊtach
w kontekĞcie tradycji literackiej (bajka ezopowa) i poszukujemy pouczającej
puenty. Tym razem jednak puenta nie brzmi jak moraá. Jest raczej próbą
refleksji nad Ğwiatem, na co wskazuje niepokojące pytanie, koĔczące
opowiadanie:
„Tutaj on nie zginie i ja przy nim nie zginĊ.
WiĊc czemu siĊ niepokojĊ?”
Gáównym bohaterem opowiadania i narratorem zarazem jest szczur,
zamkniĊty z innym szczurem o imieniu Lolo w laboratoryjnej klatce. Zabieg
personifikacji bohatera stwarza sytuacjĊ komiczną, gdy mowa jest o naciskaniu
klawiszy i wyskakującej w nagrodĊ sáonince. Sytuacja narratora jednak jest
niedobra. Nie umie naciskaü odpowiednich klawiszy, wiĊc zwykle przymiera
gáodem. W tej rzeczywistoĞci naleĪy zachowywaü siĊ tak, jak Īyczy sobie pan
z brodą, twórca laboratorium. Klawisze niczym siĊ nie róĪnią, narrator stara
siĊ, ale nie moĪe dobrze trafiü, Lolo natomiast opáywa w dostatki. Zatem
przyczyna niepowodzeĔ narratora tkwi zapewne w róĪnicy miĊdzy nim a Lolem.
Oto trafiá do systemu, w którym promuje siĊ ulegáoĞü, nieĞwiadomoĞü,
posáuszeĔstwo.
Szczury to inteligentne zwierzĊta, mówi nauka. Z drugiej strony w tradycji
literackiej, np. w bajkach Krasickiego, szczury byáy alegorią pychy
i zarozumiaáoĞci. Byü moĪe MroĪek wybiera takich niejednoznacznych
bohaterów do swojego opowiadania, aby prawdziwie portretowali postawy
ludzi. Dwa szczury to dwie postawy: czáowieka áatwo odnajdującego siĊ
w rzeczywistoĞci zniewolenia (Lolo) i czáowieka, który nie umie siĊ przystosowaü
(narrator).
Lolo jest gáupcem i pyszaákiem, wygáaszającym nadĊte tyrady, a mimo to
Ğwietnie funkcjonuje w laboratoryjnej rzeczywistoĞci. Narrator jest sprytny
i zaradny, ale nie moĪe sprostaü „klatkowemu systemowi”. Aby nie zginąü
z gáodu, muszĊ sobie radziü inaczej – mówi narrator i uczy siĊ wykorzystywaü
próĪnoĞü Lola, zasypując go pochlebstwami. Jego zdanie „Trzeba Īyü” brzmi
jak próba usprawiedliwienia páaskich metod, które wybiera, aby jakoĞ zaspokoiü
gáód. Wspóápraca z tym, kto gáupi i prostak, byáaby wstydem i haĔbą
w normalnym Ğwiecie, ale sytuacja w klatce jest nadzwyczajna. Inteligencja to
przecieĪ umiejĊtnoĞü radzenia sobie i przystosowywania siĊ do trudnych
warunków. Narrator nie zastanawia siĊ nad poczuciem godnoĞci, która kaĪe
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imponderabilia postawiü wyĪej niĪ Īycie w upodleniu, on pragnie jedynie
zaspokoiü dojmujący gáód. Pochlebstwa przynoszą poĪądany efekt.
PróĪny i syty Lolo oddaje swoją sáoninkĊ, aby usáyszeü kolejną porcjĊ
pochwaá. Wydaje mu siĊ, Īe w tym miejscu i czasie to on dominuje. Snuje plany
podboju Ğwiata, wybicia siĊ na przywódcĊ szczurzego ludu, ustanowienia
szczurów na szczycie zwierzĊcej hierarchii. Przy okazji kompromituje siĊ swoją
niewiedzą o stanie techniki i wynalazków (chce wynaleĨü koáo), ujawnia swoje
ogólne prostactwo posáugując siĊ ubogim jĊzykiem opisu. („JuĪ coĞ mi Ğwita.
Wynajdziemy coĞ... CoĞ takiego...”) W tej konfrontacji postawy
podporządkowania okazuje siĊ istotą zdolną do autorefleksji i autooceny; ma
lĊki i niepokoje, a przede wszystkim ma przeczucie zagroĪenia, które objawia siĊ
w snach i w tajemnym gáosie, nakazującym mu ucieczkĊ z laboratorium.
Klatka jest zamkniĊtym Ğwiatem, caákowicie zaleĪnym od pana z brodą. Istoty
zamkniĊte wewnątrz niej nie mają nawet namiastki wolnoĞci. Lolo nie pragnie
wolnoĞci, gdyĪ jego gáupota nigdzie nie daáaby mu takiej pozycji, jaką ma
w laboratorium. Narrator rozumie swoją zaleĪnoĞü od prostaka i gáupca, marzy
wiĊc o oceanie, który jest oczywistym symbolem nieáatwej wolnoĞci. Klatka to
miejsce wzglĊdnie bezpieczne (choü nie wiadomo jak dáugo), jednak upodlające.
Ocean to przestrzeĔ dzika i nieznana. Tam moĪna sprawdziü swoją wartoĞü,
ale moĪna teĪ zginąü. To Ğwiat dla odwaĪnych i mocnych.
WewnĊtrzny gáos, nakazujący narratorowi ucieczkĊ, zostaje wyĞmiany przez
Lola i zagáuszony przez sáaboĞci narratora: tchórzostwo, wygodnictwo, lĊk
przed nieznanym. Potrzeba wolnoĞci umiera, z nią godnoĞü narratora. Jest on
jednostką inteligentną i zapewne zdaje sobie z tego sprawĊ. Stąd niepokój
wyraĪony w ostatnim zdaniu, które stanowi swoistą klamrĊ kompozycyjną razem
z pierwszym zdaniem (Ach, ten Lolo! – WiĊc czemu siĊ niepokojĊ?)
Opowiadanie moĪna zatem odczytaü jako wewnĊtrzne rozliczenie inteligenta,
który zgodziá siĊ na zniewolenie i totalitarne reguáy gry: ulegáoĞü,
posáuszeĔstwo, postawĊ zaleĪnoĞci i podporządkowania wobec gáupszych
od siebie. MoĪemy zastanawiaü siĊ, czy brzmi tu poczucie wstydu, czy tylko
próba usprawiedliwienia.
RzeczywistoĞü ukazana w parabolicznym opowiadaniu MroĪka byáa
motywem obsesyjnie powracającym w twórczoĞci tego pisarza. Prymat
prostactwa w Ğwiecie, relacja inteligenta i chama to na przykáad temat „Tanga”
i „Emigrantów” MroĪka. Jego autobiograficzna spowiedĨ, utwór pt. „Baltazar”,
który miaá byü terapeutycznym powrotem do przeszáoĞci, ukazuje samotnoĞü
pisarza, niedopasowanie do Ğwiata i – z caáą szczeroĞcią przedstawione –
sposoby radzenia sobie w Ğwiecie totalitarnych reguá. Podziaá na inteligentów
(wrogów systemu) i przodującą klasĊ robotniczą stawiaá go zawsze w sytuacji
podejrzenia. Donosy, nakazy, cenzura, przydziaá stypendiów byáy instrumentami
áamania niepokornych. Powojenna bieda sytuowaáa inteligenckie rodziny
na skraju ubóstwa, a system paĔstwowej manipulacji dodatkowo upokarzaá.
MroĪek ma osobiste porachunki z systemem, który odcisnąá piĊtno na jego
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máodoĞci. Komizm i groteska w jego opowiadaniach i dramatach to forma
krytyki i satyra na system.
„Lolo” jest opowiadaniem nie tylko rozliczającym z systemem PRL-u, jest
takĪe opowiadaniem uniwersalnym, parabolą ujawniającą mechanizmy
dziaáania sytemu zniewolenia wobec tych, którzy mogliby stanowiü dla niego
zagroĪenie. Jest to opowiadanie o inteligencie, który poddaje siĊ wáadzy
gáupszego od siebie, schlebia mu i wysáuguje siĊ, aby w ogóle przeĪyü. Parabola
odwoáuje siĊ do znanego nam z historii najnowszej Ğwiata socjalizmu,
nasyconego treĞciami ideologicznymi, bo Lolo sam mianuje siĊ ideologiem
nowego wspaniaáego Ğwiata.
Wymowa opowiadania jest pesymistyczna. Ostatecznie jesteĞmy Ğwiadkami
rezygnacji narratora z walki o wolnoĞü, o godnoĞü, o realizacjĊ swoich planów
czy ideaáów. Narrator to czáowiek przegrany, którego staü jedynie albo
na lojalnoĞü, albo na ucieczkĊ.
Pesymistyczna wymowa krótkiego parabolicznego opowiadaniu wynika
z potrzeby rozliczenia. Wybór postaci zwierzĊcych, maáo sympatycznych
szczurów, jest z jednej strony wykorzystaniem tradycji literackiej, z drugiej –
krytyką biernoĞci inteligencji oraz jej lojalistycznej postawy w sytuacji
zagroĪenia wartoĞci fundamentalnych, takich jak wolnoĞü i godnoĞü.

WYPRACOWANIE
na temat nr 2
„Nie chciaá nas Bóg poáoĪyü równo z bestyjami,
Daá nam rozum, daá mowĊ, a nikomu z nami.”
Jan Kochanowski

Czáowiek zostaá wyróĪniony spoĞród wszystkich Boskich stworzeĔ w taki
sposób, Īe dostaá jĊzyk jako narzĊdzie porozumiewania siĊ i prawo nazywania
bytów. Sáowo staáo siĊ najwaĪniejszym instrumentem budującym relacje
miĊdzyludzkie i panowanie nad Ğwiatem. Jak czáowiek ten niezwykáy dar
wykorzystaá? Przyjąá je jako nieograniczone prawo czy zobowiązanie?
Kwestie związane z jĊzykiem, z rolą sáów w relacjach miĊdzyludzkich staáy
siĊ przedmiotem rozwaĪaĔ dwóch wspóáczesnych pisarzy – Wiesáawa
MyĞliwskiego i Tadeusza RóĪewicza. Pierwszy z nich we fragmencie powieĞci
„KamieĔ na kamieniu” podejmuje problem niemoĪnoĞci porozumienia siĊ
bliskich sobie ludzi. Narratorem, a zarazem bohaterem analizowanej prozy jest
mieszkaniec wsi, czáowiek o typowo cháopskiej mentalnoĞci i tradycyjnej
postawie wobec rzeczywistoĞci. To jego pamiĊü jest zasadą porządkującą Ğwiat
przedstawiony, a osobiste doĞwiadczenia, o których opowiada, dopeánione
zostają filozoficzną refleksją. Z relacji wiejskiego gawĊdziarza wyáania siĊ
zasmucający obraz cháopskiej rodziny, dotkniĊtej wyraĨnym kryzysem.
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Rodzinna wspólnota rozpadáa siĊ – dwaj bracia wyjechali do miasta, tam
zamieszkali i ograniczyli kontakty z domem, rodzice umarli. Bohater nie oĪeniá
siĊ, gospodarzy w pojedynkĊ, gorzkniejąc pod ciĊĪarem samotnoĞci i kalectwa.
W analizowanym tekĞcie widzimy go w momencie rozpaczliwej próby
odbudowania braterskich wiĊzi. Bohater postanawia wybudowaü rodzinny
grobowiec, wysyáa wiĊc list do braci z zapytaniem, „czy chcą razem
ze wszystkimi leĪeü”. W ten oto sposób, skoro koleje Īycia i odmiennoĞü
doĞwiadczeĔ rozdzieliáy bliskich sobie ludzi, wspólny grób znów ich ze sobą
pojedna i rozproszonych po Ğwiecie braci przywróci ojcowiĨnie.
Oryginalny pomysá bohatera doprowadza do rodzinnego spotkania,
ale szybko okazuje siĊ ono klĊską. Nie ma moĪliwoĞci porozumienia, jak
w biblijnej przypowieĞci pomieszaáy siĊ ludzkie jĊzyki – powitanie zamienia siĊ
w káótniĊ, do gáosu dochodzą zadawnione pretensje, zamiast braterskiej,
serdecznej rozmowy pojawia siĊ wrogie milczenie i rodzeĔstwo rozstaje siĊ
w przekonaniu o wzajemnej obcoĞci.
Paradoksalnie, przedstawiona sytuacja staje siĊ dla autora podstawą
do sformuáowania piĊknych myĞli na temat znaczenia sáów i ta refleksja moĪe
byü dla wszystkich Ĩródáem pocieszenia. Bohater wypowiada bowiem Īarliwą
pochwaáĊ sáów, nazywa je áaską, co áączy ludzi, uwalnia czáowieka od záych
emocji i lĊków, wspóátworzy ludzką rodzinĊ, a takĪe podtrzymuje nadziejĊ
(„i rodzonych braci sáowa potrafią odnaleĨü dla siebie, Īe siĊ znów braümi
poczują”). Ten Boski dar bohater przeciwstawia milczeniu, które zamyka nas
w samotnoĞci, bólu i cierpieniu, zapowiada Ğmierü.
Na uwagĊ zasáuguje niezwykle plastyczny jĊzyk prozy Wiesáawa
MyĞliwskiego. W pierwszej czĊĞci analizowanego fragmentu powieĞci niemal
widzimy, jak bohater mozoli siĊ na listem, niemal odczuwamy fizyczny wysiáek,
z jakim przygotowuje siĊ do wizyty braci. JĊzyk narracji jest Īywy, wartki,
bardzo emocjonalny, co uwydatniają krótkie zdania, pytania i wykrzykniki.
Potoczny styl wypowiedzi podkreĞlają liczne kolokwializmy, a obecne w tekĞcie
elementy stylizacji Ğrodowiskowej wskazują na wiejskie pochodzenie bohatera.
JĊzyk tekstu wyraĨnie zmienia siĊ w czĊĞci, która uogólnia refleksjĊ na temat roli
sáów – proza MyĞliwskiego nabiera charakteru sentencjonalnego, a jej
wewnĊtrzny rytm, liczne powtórzenia i paralelizm skáadniowy zbliĪają ją
do poezji.
Wiesáaw MyĞliwski we fragmencie powieĞci „KamieĔ na kamieniu”
przedstawiá proces rozpadu wiĊzi miĊdzyludzkich i towarzyszącą mu niemoĪnoĞü
porozumienia siĊ na przykáadzie wiejskiej rodziny, natomiast Tadeusz RóĪewicz
w wierszu „Sáowa” ukazuje kryzys jĊzyka w szerszym wymiarze, bo w Īyciu
spoáecznym. Poeta oszczĊdnie operuje sáowem. Podmiot mówiący ujawnia siĊ
w trzeciej caáostce wiersza i trzeba go traktowaü jako porte parole autora.
Wspomniana trzecia caáostka ma szczególne znaczenie w caáym utworze – jest
najbardziej osobista, odnosi siĊ do przeszáoĞci i dzieli tekst na dwie czĊĞci.
W pierwszej – ukazany zostaá dokonujący siĊ nieustannie proces dewaluacji
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sáów, druga czĊĞü odsáania, tragiczne dla wspóáczesnego Ğwiata, skutki tego
zjawiska.
Tadeusz RóĪewicz koncentruje uwagĊ na podejĞciu do jĊzyka dawniej
i na zmianach, jakie dzisiaj dokonaáy siĊ w naszych postawach wobec sáów.
W przeszáoĞci („za mojego dzieciĔstwa” – pisze stary poeta) sáowo szanowano,
traktowano jako dar i lek, ufano mu, bo byáo ono wyrazem szczerych uczuü
i dobrych intencji, bo budowaáo wiĊzi i sáuĪyáo porozumieniu. Autor wiersza
ukazuje tĊ pozytywną rolĊ sáowa, wykorzystując dosáowne i przenoĞne znaczenia
związków frazeologicznych, które przeksztaáca, áączy, zestawia („daü sáowo”,
„Īe do rany przyáóĪ”, „byü po sáowie”, „dobre sáowo”). We wspóáczesnym
Ğwiecie jĊzyka uĪywa siĊ instrumentalnie, czĊsto do maskowania záych zamiarów
(Ğwiat polityki), sáowami manipuluje siĊ, by sterowaü ludĨmi, zaszczepiaü im
faászywą ĞwiadomoĞü, odpowiednio programowaü ich zachowania (Ğwiat
reklam). Sáowa, traktowane jak towar, „przeĪute jak guma do Īucia”,
„osáabione przez polityków”, zmanipulowane przez media, caákowicie siĊ
zdewaluowaáy, zamieniáy w nic nieznaczącą papkĊ. A co gorsze, jĊzyk
pozbawiony walorów estetycznych (niechlujny, brutalny, peáen wulgaryzmów)
i uĪywany do osiągania nieetycznych celów, przestaá sáuĪyü komunikacji, raczej
truje, szkodzi, wywoáuje konflikty. Te negatywne procesy zachodzą, zdaniem
Tadeusza RóĪewicza, równoczeĞnie – wspóáczesny Ğwiat doĞwiadcza rozpadu
miĊdzyludzkich wiĊzi i pogáĊbiającego siĊ kryzysu jĊzyka. Konsekwencją takiego
stanu rzeczy są akty agresji, które paraliĪują Īycie spoáeczne.
Poeta mówi o tych niepokojących zjawiskach w charakterystyczny
dla siebie sposób, a wiĊc powĞciągając emocje, umiejĊtnie i oszczĊdnie dozując
Ğrodki wyrazu, posáugując siĊ wierszem wolnym. Dodatkowo efekt surowoĞci
wzmocniony jest brakiem rymów. TreĞü poetyckiej wypowiedzi uwydatniona
zostaáa przez skáadniĊ, gdyĪ poszczególne wersy zawierają caáe zdania lub jego
cząstki (skupienia), bĊdące logiczną caáoĞcią. Jednak w kilku przypadkach
(gáównie w strofie 1. i 2.) nastąpiáo rozbicie tego charakterystycznego skupienia
– wyraz przeniesiono do nastĊpnego wersu, dziĊki czemu poeta osiągnąá efekt
zaskoczenia, a „przerzucone” sáowo nabraáo szczególnych znaczeĔ. Warto
równieĪ zwróciü uwagĊ na brzmieniowe walory utworu, na przykáad
w 1. caáostce wiersza przez zastosowanie instrumentacji gáoskowej
przedstawione zostaáo zjawisko swoistego bezmyĞlnego uĪycia sáów
(„przeĪuwanie”).
ĝrodki stylistyczne, które tak umiejĊtnie dozuje autor, wyraĪają przede
wszystkim negatywną ocenĊ Ğwiata. ZauwaĪyü to moĪna choüby w drugiej czĊĞci
wiersza, w której odpowiednie uszeregowanie czasowników: „jeszcze trują
cuchną/ jeszcze ranią”, „wybuchają/ zabijają” podkreĞla gradacjĊ efektów
niszczącego dziaáania sáów. Diagnoza, jaką Tadeusz RóĪewicz stawia
wspóáczesnemu Ğwiatu, jest przeraĪająca i nie daje najmniejszej nadziei. Poeta
przygląda siĊ postĊpującemu upadkowi sáów, które obumierając, jeszcze
wydzielają trujące miazmaty w postaci nietolerancji, fanatyzmu, zaĞlepienia.
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Zamykając rozwaĪania nad fragmentem powieĞci Wiesáawa MyĞliwskiego
i wierszem Tadeusza RóĪewicza, na pewno warto podkreĞliü to, co áączy obu
pisarzy. W obu tekstach widoczna jest przede wszystkim tĊsknota za sáowami,
które nie niszczą, lecz budują, za utraconą harmonią, za Ğwiatem, w którym byáa
szansa na udaną komunikacjĊ. Ponadto w przypadku obu twórców rozwaĪania
nad sytuacją jĊzyka są zarazem analizą kondycji wspóáczesnego czáowieka
i rzeczywistoĞci spoáecznej. W spojrzeniu pisarzy na te zagadnienia dostrzegamy
jednak pewne róĪnice. Wiesáaw MyĞliwski zajmuje siĊ przede wszystkim
zmianami cywilizacyjnymi, jakie zaszáy na wsi polskiej po II wojnie Ğwiatowej
i ich konsekwencjami: odejĞciem od tradycyjnych wartoĞci, rozpadem cháopskiej
rodziny i idącą w parze z tymi zjawiskami niemoĪnoĞcią porozumienia siĊ ludzi.
Jego proza jest niezwykle sugestywna, pozyskuje czytelnika autentyzmem, siáą
ekspresji, gawĊdziarskim wdziĊkiem. Tadeusz RóĪewicz mówi wprost o kryzysie
jĊzyka i, ukazując agoniĊ sáów, surowo ocenia wspóáczesny nam Ğwiat –
zdeformowany przez media i politykĊ, pogrąĪony w duchowej pustce,
odhumanizowany. Patrzy na te niepokojące zjawiska z pewnego dystansu,
nie pozwala sobie na nadmierną ekspresjĊ, a „rozgadanej”, „rozbuchanej”
rzeczywistoĞci przeciwstawia swój wiersz o ascetycznej formie, w którym kaĪde
sáowo waĪy.

