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Miejsce na naklejk  
z kodem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dysleksja 

 
PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

Z J ZYKA POLSKIEGO 
 

Arkusz I 
 

Czas pracy 170 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 
 

1. Prosz  sprawdzi , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 

stron. Ewentualny brak nale y zg osi  przewodnicz cemu 

zespo u nadzoruj cego egzamin. 

2. Cz  1 arkusza zawiera test. 

3. Cz  2 arkusza zawiera dwa tematy wypracowania. 

Do opracowania trzeba wybra  jeden z nich i podkre li . 

4. Prosz  zaplanowa  czynno ci tak, by by o mo liwe 

rozwi zanie zada  z obu cz ci arkusza w ci gu 170 

minut. 

5. Prac  prosz  napisa  czytelnie. 

6. Prosz  pisa  tylko w kolorze czarnym; nie pisa  

o ówkiem. 

7. Nie wolno u ywa  korektora. 

8. B dne zapisy trzeba wyra nie przekre li . 

9. Wszelkie notatki nale y sporz dza  w brudnopisie, który 

nie b dzie oceniany. 

10. Podczas egzaminu mo na korzysta  ze s ownika 

poprawnej polszczyzny i s ownika ortograficznego. 

11. Do ostatniej kartki arkusza do czona jest karta 
odpowiedzi, któr  wype nia nauczyciel. 

 

yczymy powodzenia! 

 

 
 
 
 
 
 
 

ARKUSZ I 
 

STYCZE  
ROK 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za opracowanie tematu 

mo na otrzyma  

 70 punktów 
 

20 za cz  1 

50 za cz  2 

 

(Wpisuje zdaj cy przed rozpocz ciem pracy) 

 

 

 

PESEL ZDAJ CEGO 
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Arkusz I 

Cz  I – rozumienie czytanego tekstu 

 

Przeczytaj uwa nie tekst, a nast pnie odpowiedz na pytania. Odpowiadaj tylko na podstawie 

tekstu i tylko w asnymi s owami. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jeste  proszony.  

 

CZYSTKA ETNICZNA 

 

1. Ustaw  o ochronie j zyka polskiego, uchwalon  przed kilkoma dniami przez Sejm, 

ju  w trakcie dyskusji poselskiej skwitowano kpinkami o markowej wódce, która teraz b dzie 

musia a si  nazywa  „Ja  W drowniczek”, i o filmie „Psy” – po wej ciu ustawy w ycie ma 

on by  emitowany tylko w wersji niemej. Tymczasem polszczyzna po dziesi ciu latach 

przemian wolnorynkowych stwarza coraz wi cej trudno ci. Obce zapo yczenia wydaj  si  

jednak problemem najmniejszym. 

2. Rodzima dyskusja wokó  czysto ci polszczyzny koncentruje si  na opozycji: wyraz 

polski czy obcy, a tymczasem nale a oby zapyta , czy zapo yczenie jest potrzebne, czy 

zb dne. Nazwa komputer, mimo e przeniesiona z aciny, okaza a si  niezb dna, poniewa  

nie przyj y si  jej polskie odpowiedniki: „maszyna licz ca”, „maszyna cyfrowa” czy „mózg 

elektronowy”. Poza tym wi ksza liczba zapo ycze  wi e si  z tym, e polszczyzna podlega 

internacjonalizacji – jak wi kszo  j zyków europejskich. Takie terminy jak „frustracja” czy 

„alienacja”, a z dziedziny technicznej grecko- aci skie po czenia typu „telefon” czy 

„telewizja”, by y od pocz tku wyrazami „europejskimi”. Wi cej: jako zapo yczenie naturalne 

traktujemy angielskie „media”, a jako twór sztuczny u ytkownicy j zyka odrzucili odgórnie 

narzucone w latach 70. „publikatory” – cho  oba s owa oznaczaj  to samo. Oczywi cie 

okre lenia zapo yczone mo na prze o y  na polski albo odda  za pomoc  omówienia, na 

przyk ad „Bundestag” – „niemiecki parlament”, „risotto”- „w oska potrawa z ry u”, ale 

skutkiem tego nazwa traci niepowtarzalny koloryt zwi zany z w a ciwym jej miejscem. 

3. Polskie uczulenie – przynajmniej oficjalne – na czysto  j zyka jest echem sytuacji 

narodu bytuj cego pod zaborami, kiedy obrona j zyka by a spe nianiem obowi zku 

patriotycznego. Inaczej do zapo ycze  odnoszono si  w czasach wolnej Rzeczypospolitej. 

Najwi ksi twórcy tej doby – od Jana Kochanowskiego przez ukasza Górnickiego po 

Franciszka Bohomolca – wyra ali opini , e zapo yczenia j zykowe to nie jest kwestia taniej 

cudzoziemszczyzny, ale wymiana dóbr duchowych mi dzy narodami. Dzia o si  to  

w czasach, kiedy na przyk ad dzi ki dzia alno ci kolegiów jezuickich acina by a ho ubiona 

jako znak szlachectwa równy herbowi. „Disce puer latinae, ego te faciam >mo ci pan< („Ucz 

si  ch opcze aciny, a nadam ci tytu  szlachecki”) – obiecywa  zdolnemu dziecku ch opskiemu 

Stefan Batory
1
, który z polskim dworem porozumiewa  si  w a nie po acinie. „Jak historia 

histori , adnego j zyka nigdy nie by o, który by bez obcowania z drugim dawa  ywotne 

nast pstwa” – pisa  Cyprian Kamil Norwid. Ale to nie tylko nasza specjalno  – XIX-wieczni 

j zykoznawcy czescy w odruchu obrony ojczystego j zyka zagro onego przez niemiecki 

wprowadzali, cz sto na si , rodzime odpowiedniki internacjonalizmów – st d „divadlo” 

zamiast „teatru”, a „hudba” zamiast „muzyki”. Oczywi cie wi kszo  tych odgórnie 

odrzuconych wyrazów wkrótce do czeskiego powróci a. Podobna sytuacja zaistnia a  

w polszczy nie, gdy przed przesz o pó wieczem spolszczano nazwy chorób – dzi  jednak  

o wiele ch tniej mówi si  „reumatyzm” ni  „go ciec” i „koklusz” ni  „krztusiec”. Tymczasem 

Polacy w mowie potocznej z zapo ycze  korzystaj  ch tnie i bez oporów, co jest wynikiem 

                                                 

1 Disce puer latine, ego faciam te mo cipanie ( ac. makaroniczna – Ucz si  ch opcze, aciny, a zrobi  ci  panem. 

– s owa, które mia  powiedzie  król Stefan Batory do ucznia szko y w Zamo ciu). W. Kopali ski, S ownik 

wyrazów obcych i zwrotów obcoj zycznych, Warszawa 1994.  
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nie tylko wszechobecno ci angielszczyzny, ale te  niskiego wykszta cenia przeci tnego 

obywatela. Badania wykazuj , e osoby s abo wykszta cone z trudem radz  sobie 

z prze o eniem obcego s owa na j zyk w asny i dlatego ch tniej przejmuj  je w ca o ci.  

4. Ten proces nak ada si  na znacz ce przemiany spo eczne. Dwa miliony nie le 

sytuowanych Polaków, którzy tworz  nasz  „klas  redni ”, w najbli szych latach, a ju  na 

pewno w nast pnym pokoleniu, stan  si  bi- albo multilingwalne. Prowadzenie interesów za 

granic , liczne wyjazdy s u bowe i wypoczynkowe, wzrastaj ce wykszta cenie spowoduj , e 

angielski, a cz sto niemiecki czy francuski stan  si  drugim u ywanym regularnie j zykiem. 

Poza tym angielski jest por czniejszy w sytuacjach, w których od rozmówcy wymagamy 

podej cia pragmatycznego i precyzyjnego komunikatu. J zyk polski tymczasem nadaje si  

raczej do nazywania warto ci wznios ych zwi zanych z powinno ciami patriotycznymi czy 

religijnymi. Wiele poj  nie zd y o si  w nim wykszta ci , poniewa  nie istnia y w Polsce 

instytucje, które nale a o nazwa . Przyk adowo nieprzet umaczalna pozostaje dzi  tytulatura 

funkcyjna w rozbudowanych firmach. Czy jest sens osob  na stanowisku „branch manager” 

nazwa  „starszym ga ziowym”? Opór przeciwko angielszczy nie i zwi zanym  

z ni  wiatem konsumpcji wykazuj  najcz ciej ludzie najmniej zamo ni, dla których dobra 

reklamowane w angielszczy nie pozostaj  niedost pne. Poza tym reklama najskuteczniej 

wi e awans materialny z j zykowym. W odczuciu przeci tnego odbiorcy, kto  , kto rozumie 

slogan „No more tears”, to jednocze nie kto  taki, kogo sta  na jednorazowe pieluszki 

markowej firmy.  

5. Ustawa o ochronie polszczyzny ciera si  z przemo nymi tendencjami globalnymi: 

upowszechnieniem si  masowej kultury anglosaskiej, osza amiaj c  karier  informatyki, 

której j zykiem macierzystym jest angielski, rozwojem telewizji kablowej i satelitarnej oraz 

Internetu (w sieci równie  naj atwiej dogada  si  po angielsku). Ta kampania ma ju  jednak 

swoje francuskie i niemieckie precedensy. Generalna Delegacja ds. J zyka Francuskiego  

i Wysoki Komitet ds. J zyka Francuskiego podlegaj  Ministerstwu Kultury, ale ci le 

wspó pracuj  z gabinetem premiera w procedurze oczyszczania oficjalnej francuszczyzny  

z obcych nalecia o ci w instrukcjach u ytkowania sprowadzanych z zagranicy produktów,  

w napisach na opakowaniach czy w ulicznej reklamie. Szczególnie aktywna jest tutaj 

„komisja terminologiczna”, która dopuszcza na opakowaniach tylko tradycyjne zwroty 

angloj zyczne typu „made in” czy „copyright”, a wszystko inne nakazuje t umaczy  na 

francuski. G os opiniodawczy ma w tej kwestii Akademia Francuska; nieraz ca ymi latami 

dyskutuje ona nad tym, czy dane s owo ma prawo wzbogaci  francuszczyzn , czy powinno 

by  odrzucone. O ile oficjalna francuszczyzna jest dzi ki temu w du ej mierze wolna od 

obcoj zycznych wtr tów, o tyle francuski mówiony, zw aszcza w du ych miastach, to 

wieloj zykowy slang, w którym du y udzia  ma zarówno angielski, jak i arabski. Dzia ania 

na rzecz zachowania czysto ci francuszczyzny s  o tyle uzasadnione, e – jak si  cz sto 

s yszy we Francji – co drugi „rodowity Francuz” w pracy wys awia si  po francusku, ale  

w domu u ywa ju  swojego j zyka etnicznego. 

6. Niemiecki jest znacznie mniej odporny na anglicyzmy – po prostu wch ania 

angielskie rzeczowniki poprzez dodawanie im niemieckich ko cówek. Na stra y czysto ci 

niemczyzny nie stoi aden organ pa stwowy, poniewa  tam – w przeciwie stwie do Francji – 

nie ma nawet ministerstwa kultury. Jego sprawy reguluje jeden z departamentów 

Ministerstwa Spraw Wewn trznych. G os opiniotwórczy i doradczy ma w tej kwestii 

Akademia J zyka i Literatury w Wiesbaden, która corocznie sporz dza katalogi najcz ciej 

u ywanych s ów i ostrzega przed zast powaniem okre le  niemieckich angielskimi – 

najcz ciej bezskutecznie. 

7. Polski problem z zapo yczeniami polega nie na tym, e nasz j zyk bywa 

„za miecany”, ale na tym, i  ogó  nie najlepiej wykszta conego spo ecze stwa nie nad a  

za zapo yczeniami, które najcz ciej s  nieuchronne. Cz sto dochodzi wi c do intuicyjnego 
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pos ugiwania si  obcym s owem, w rezultacie czego mo emy przeczyta  w gazecie o „li cie 

ofiar miertelnych skompilowanej przez Palesty czyków” albo us ysze  w radiu o „zespole 

akredytowanym przy Ochotniczej Stra y Po arnej”. 

8. Bez oporów przyjmuj  si  natomiast tzw. zapo yczenia wewn trzne
2
 – nowo 

utworzone s owa, które maj  obs u y  wie o zaistnia e okoliczno ci ycia spo ecznego. 

Ta mowo produkuje je nasze ycie polityczne, w którym wykreowano „uwola”, 

„solidarucha” czy „ubecj ” oraz potoczne powiedzonka, odnosz ce si  do spraw wagi 

pa stwowej: „klepn  bud et” lub „da  se luz”. Na drugim biegunie sytuuje si  s ownictwo 

ko cielne z jego nadmiern  nieraz podnios o ci : biskup „nawiedza wi tynie” i wyg asza 

„homili ”, która ma wiernych „ubogaci ”. Do j zyka szko y przenika wi zienna grypsera. 

M odzie  okre la wi c udany koncert s owem „masakra”, na dziewczyn  mówi „lalka” (by 

pozosta  przy najdelikatniejszym okre leniu), a na wódk  – „gorza a”. Co istotne, 

zdecydowana wi kszo  zapo ycze  wewn trznych, to s owa silnie nacechowane 

negatywnymi emocjami: nienawi ci  i pogard . W powszechnym odczuciu nie s  to jednak 

wyrazy uwa ane za obce. 
[Wies aw Kot, Czystka etniczna, Wprost nr 31, 1 sierpnia 1999r.] 

 

Zadanie 1. (1 pkt) 

Tematem artyku u pt. Czystka etniczna jest 

A. obrona czysto ci j zyka i ochrona przed amerykanizacj . 

B. refleksja autora wywo ana ustaw  o ochronie j zyka polskiego. 

C. rozwa ania nad s uszno ci  ustawy o ochronie j zyka polskiego. 

D. troska o czysto  j zyka narodowego. 

 

Zadanie 2. (1 pkt) 

Wyja nij, na czym polega zjawisko internacjonalizacji polszczyzny. 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 3. (1 pkt) 

Jak  przyczyn  narodowej niech ci do zapo ycze  wskazuje autor w akapicie 3.? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 4. (2 pkt) 

Wymie  trzy pozytywne skutki zapo ycze  j zykowych wskazane przez autora artyku u. 

 

................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

                                                 
2 Niektórzy j zykoznawcy rozró niaj  zapo yczenia zewn trzne – z obcych j zyków i wewn trzne – z dialektów 

danego j zyka narodowego. Encyklopedia wiedzy o j zyku polskim, Wroc aw 1978. 
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Zadanie 5. (2 pkt) 

Na podstawie akapitu 3. ustal dwa powody, dla których Polacy w mowie potocznej ch tnie 

korzystaj  z zapo ycze . 

 

................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................. 

 

Zadanie 6. (2 pkt) 

Podaj trzy przyk ady okoliczno ci, w których angielszczyzna jest szczególnie przydatna. 

 

................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................. 

 

Zadanie 7. (1 pkt) 

Którego z podanych argumentów o szczególnej przydatno ci angielszczyzny nie wymienia 

autor artyku u? 

A. J zyk angielski ma wiele poj , których nie wykszta ci a polszczyzna. 

B. Liczne s  zagraniczne wyjazdy s u bowe i wypoczynkowe Polaków. 

C. Polska staje si  krajem atrakcyjnym gospodarczo i turystycznie dla obcokrajowców. 

D. Upowszechnia si  masowa kultura angloameryka ska. 

 

Zadanie 8. (1 pkt) 

Wypisz z artyku u wszystkie instytucje, które we Francji i Niemczech zajmuj  si  sprawami 

czysto ci j zyka narodowego.  

 

................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................. 

 

 

Zadanie 9. (2 pkt) 

Napisz, jakimi polskimi odpowiednikami mo na zast pi  wyrazy:  

 

a) alienacja  .......................................... 

 

b) frustracja.......................................... 

 

c) reumatyzm.......................................... 

 

Zadanie 10. (1 pkt) 

Wyja nij, jak  funkcj  pe ni cudzys ów w wyra eniu „rodowity Francuz” (akapit 5.). 

 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 11. (1pkt)  

Na podstawie ostatniego akapitu artyku u sformu uj definicj  tzw. zapo ycze  wewn trznych.  

 

................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................. 

 

Zadanie 12. (2 pkt) 

Dziennikarz w akapicie 1. napisa : Obce zapo yczenia wydaj  si  jednak problemem 

najmniejszym. Jaki istotny problem j zykowy wspó czesnej polszczyzny autor wskaza  

w artykule? 

 

................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................. 

 

 

Zadanie 13. (2 pkt) 

Obja nij: 

a) znaczenie dos owne wyra enia tytu owego: czystka etniczna  

 

................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................. 

 

b) znaczenie przeno ne wyra enia tytu owego: czystka etniczna, wynikaj ce z artyku u  

 

................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................. 

 

Zadanie 14. (1 pkt) 

Popraw podane wyra enia, zast puj c wyrazy zapo yczone wyrazami polskimi: 

 

a) lista ofiar miertelnych skompilowana przez Palesty czyków 

 

................................................................................................................................................ 

 

b) zespó  akredytowany przy Ochotniczej Stra y Po arnej 

 

................................................................................................................................................. 

 

Zadanie 15. (1 pkt) 

Intencj  autora artyku u by o: 

A. nak onienie do respektowania ustawy o ochronie j zyka polskiego. 

B. o mieszenie ustawy o ochronie j zyka polskiego. 

C. poinformowanie o ustawie o ochronie j zyka polskiego. 

D. wywo anie dyskusji o czysto ci j zyka polskiego. 
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Cz  II – pisanie w asnego tekstu 

 

Temat 1: Ró ne wizje za wiatów. Analizuj c Tren  X Jana Kochanowskiego i wiersz Urszula 

               Kochanowska Boles awa Le miana, zwró  uwag  na portret dziecka oraz kreacje 

                innych bohaterów. 

 

Jan Kochanowski            Tren X 

 

Orszulo moja wdzi czna, gdzie  mi si  podzia a? 

W któr  stron , w któr  sie krain  uda a? 

Czy  ty nad wszystki nieba wysoko wniesiona 

I tam w liczb  anio ków ma ych policzona? 

Czyli  do raju wzi ta? Czyli  na szcze liwe 

Wyspy zaprowadzona? Czy ci  przez teskliwe 

Charon jeziora wiezie i napawa zdrojem 

Niepomnym, e ty nie wiesz nic o p aczu mojem? 

Czy, cz owieka zrzuciwszy i my li dziewicze, 

Wzi a  na si  postaw  i piórka s owicze? 

Czyli sie w czy cu czy cisz, jesli z strony cia a 

Jakakolwiek zmazeczka na tobie zosta a? 

Czy  po mierci tam posz a, k dy  pierwej by a, 

Ni e  sie na m  ci k  a o  urodzi a? 

Gdzie kolwiek jest, jesli  jest, lituj mej a o ci, 

A nie mo esz li w onej dawnej swej ca o ci, 

Pociesz mi , jako mo esz, a staw si  przede mn  

Lubo snem, lubo cieniem, lub mar  nikczemn . 

 
[J. Kochanowski, Treny, Wroc aw, 1999.] 

 

Boles aw Le mian             Urszula Kochanowska 

 

Gdy po mierci w niebiosów przyby am pustkowie, 

Bóg d ugo patrza  na mnie i g aska  po g owie. 

 

„Zbli  si  do mnie, Urszulo! Pogl dasz, jak ywa... 

Zrobi  dla ci , co zechcesz, by  by a szcz liwa.” 

 

„Zrób tak, Bo e – szepn am – by w nieb Twoich krasie 

Wszystko by o tak samo, jak tam – w Czarnolasie!” – 

 

I umilk am zl kniona i oczy unosz , 

By zbada , czy si  gniewa, e Go o to prosz ? 

 

U miechn  si  i skin  – i wnet z Bo ej aski 

Powsta  dom kubek w kubek, jak nasz – Czarnolaski. 

 

I sprz ty i donice rozkwit ego ziela 

Tak podobne, a  oczom straszno od wesela! 

 

I rzek : „Oto s  – sprz ty, a oto – donice. 
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Tylko patrze , jak przyjd  st sknieni rodzice! 

 

I ja, gdy gwiazdy do snu pouk adam w niebie, 

Nieraz do drzwi zapukam, by odwiedzi  ciebie!” 

 

I odszed , a ja zaraz krz tam si , jak mog  – 

Wi c nakrywam do sto u, omiatam pod og  – 

 

I w sukni  najró owsz  cia o przyoblekam 

I sen wieczny odp dzam – i czuwam – i czekam... 

 

Ju  wit pierwsz  rozniet  z oci si  po cianie, 

Gdy w a nie s ycha  kroki i do drzwi pukanie... 

 

Wi c zrywam si  i biegn ! Wiatr po niebie dzwoni! 

Serce w piersi zamiera... Nie!... To – Bóg, nie oni!... 
 

[B. Le mian, Poezje, Warszawa, 1965.] 

 

 

Temat 2: To chory k t... (...) –  analizuj c fragment, zwró  uwag  na przemy lenia  

Stanis awa Wokulskiego dotycz ce sytuacji w kraju i odnie  je do innych opinii  

o spo ecze stwie wyra onych w Lalce Boles awa Prusa.  

 

Boles aw Prus                  Lalka (fragmenty) 

 

Znalaz szy si  na ulicy Wokulski stan  na chodniku, jakby namy laj c si , dok d i . 

Nie ci gn o go nic w adn  stron . Dopiero gdy przypadkiem spojrza  w prawo, na swój 

nowo wyko czony sklep, przed którym ju  zatrzymywali si  ludzie, odwróci  si  ze wstr tem 

i poszed  w lewo. 

„Dziwna rzecz, jak mnie to wszystko ma o obchodzi” – rzek  do siebie. Potem my la   

o tych kilkunastu ludziach, którym ju  daje zaj cie, i o tych kilkudziesi ciu, którzy od 

pierwszego maja mieli dosta  u niego zaj cie, o tych setkach, dla których w ci gu roku mia  

stworzy  nowe ród a pracy, i o tych tysi cach, którzy dzi ki jego tanim towarom mogli sobie 

poprawi  n dzny byt – i – czu , e ci wszyscy ludzie i ich rodziny nic go w tej chwili nie 

interesuj .  

         „Sklep odst pi , nie zawi  spó ki i wyjad  za granic ” – my la .  

         „A zawód, jaki zrobisz ludziom, którzy w tobie po o yli nadziej ?”  

         „Zawód?... Albo  mnie samego nie spotka  zawód?...” (...) 

Stan  i patrzy . Dzie  przed wi teczny i adna pogoda wywabi y mnóstwo ludzi na 

bruk miejski. Sznur powozów i pstrokaty faluj cy t um mi dzy Kopernikiem i Zygmuntem 

wygl da  jak stado ptaków, które w a nie w tej chwili unosi y si  nad miastem d c ku 

pó nocy. 

       „Szczególna rzecz – mówi . – Ka dy ptak w górze i ka dy cz owiek na ziemi wyobra a 

sobie, e idzie tam, dok d chce. I dopiero kto  stoj cy na boku widzi, e wszystkich razem 

pcha naprzód jaki  fatalny pr d, mocniejszy od ich przewidywa  i pragnie . Mo e nawet ten 

sam, który unosi smugi iskier wydmuchni tych przez lokomotyw  podczas nocy?... B yszcz  

przez mgnienie oka, aby zgasn  na ca  wieczno , i to nazywa si  yciem. (...)” 

Nieustanny turkot i szmer wyda  si  Wokulskiemu niezno nym, a wewn trzna pustka 

straszliw . Chcia  czym  si  zaj  i przypomnia  sobie, e jeden z zagranicznych kapitalistów 

pyta  go o zdanie w kwestii bulwarów nad Wis . Zdanie ju  mia  wyrobione: Warszawa 
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ca ym swoim ogromem ci y i zsuwa si  ku Wi le. Gdyby brzegi rzeki obwarowa  

bulwarami, powsta aby tam najpi kniejsza cz  miasta: gmachy, sklepy, aleje... 

„Trzeba spojrze , jak by to wygl da o?” – szepn  Wokulski i skr ci  na ulic  Karow . 

(...) 

Na Karowej odetchn . Zdawa o mu si , e jest jedn  z plew, które ju  odrzuci  m yn 

wielkomiejskiego ycia, i e powoli sp ywa sobie gdzie  na dó  tym rynsztokiem zaci ni tym 

odwiecznymi murami. 

„Có , bulwary?... – my la . – Postoj  jaki  czas, a potem b d  wali  si , zaro ni te 

zielskiem i odrapane, jak te oto ciany. Ludzie, którzy je budowali z wielk  prac , mieli tak e 

na celu zdrowie, bezpiecze stwo, maj tek, a mo e zabawy i pieszczoty. I gdzie oni s ?... 

Zosta y po nich sp kane mury, jak skorupa po limaku dawnej epoki. A ca y po ytek z tego 

stosu cegie  i tysi ca innych stosów b dzie, e przysz y geolog nazwie je ska  ludzkiego 

wyrobu, jak my dzi  koralowe rafy albo kred  nazywamy ska ami wyrobu pierwotniaków. 

I có  ma z trudu swego cz owiek?... 

I z prac tych, które wszcz  pod s o cem?... 

Znikomo  – jego dzie a go cem, 

A ywot jego mgnieniem powiek.
3
 

 

Gdziem ja to czyta , gdzie?... Mniejsza o to.” 

Zatrzyma  si  w po owie drogi i patrzy  na ci gn c  si  u jego stóp dzielnic  mi dzy 

Nowym Zjazdem i Tamk . Uderzy o go podobie stwo do drabiny, której jeden bok stanowi 

ulica Dobra, drugi – linia od Garbarskiej do Topieli, a kilkana cie uliczek poprzecznych 

formuj  jakby szczeble. 

„Nigdzie nie wejdziemy po tej le cej drabinie – my la . – To chory k t, dziki k t.” 

I rozwa a  pe en goryczy, e ten p at ziemi nadrzecznej, zasypany mieciem z ca ego 

miasta, nie urodzi nic nad parterowe i jednopi trowe domki barwy czekoladowej i jasno ó tej, 

ciemnozielonej i pomara czowej. (...) 

„Nic, nic!...” – powtarza  tu aj c si  po uliczkach, gdzie wida  by o rudery zapadni te 

ni ej bruku, z dachami poros ymi mchem, lokale z okiennicami dniem i noc  zamkni tymi na 

sztaby, drzwi zabite gwo dziami, naprzód i w ty  powychylane ciany, okna atane papierem 

albo zatkane achmanem. 

Szed , przez brudne szyby zagl da  do mieszka  i nasyca  si  widokiem szaf bez drzwi, 

krzese  na trzech nogach, kanap z wydartym siedzeniem, zegarów o jednej skazówce  

z porozbijanymi cyferblatami. Szed  i cicho mia  si  na widok wyrobników wiecznie 

czekaj cych na robot , rzemie lników, którzy trudni  si  tylko ataniem starej odzie y, 

przekupek, których ca ym maj tkiem jest kosz zesch ych ciastek – na widok obdartych 

m czyzn, mizernych dzieci i kobiet niezwykle brudnych. 

„Oto miniatura kraju – my la  – w którym wszystko d y do spodlenia i wyt pienia 

rasy. Jedni gin  z niedostatku, drudzy z rozpusty. Praca odejmuje sobie od ust, a eby karmi  

niedo gów; mi osierdzie hoduje bezczelnych pró niaków, a ubóstwo nie mog ce zdoby  si  

na sprz ty otacza si  wiecznie g odnymi dzie mi, których najwi ksz  zalet  jest wczesna 

mier . 

Tu nie poradzi jednostka z inicjatyw , bo wszystko sprzysi g o si , a eby j  sp ta   

i zu y  w pustej walce – o nic.” 

Potem w wielkich konturach przysz a mu na my l jego w asna historia. Kiedy dzieckiem 

b d c akn  wiedzy – oddano go do sklepu z restauracj . Kiedy zabija  si  nocn  prac  b d c 

subiektem – wszyscy szydzili z niego, zacz wszy od kuchcików, sko czywszy na upijaj cej 

                                                 
3 Wierszowany cytat pochodzi z poematu W odzimierza Zagórskiego (1834 – 1902) pt. Król Salomon. 
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si  w sklepie inteligencji. Kiedy nareszcie dosta  si  do uniwersytetu – prze ladowano go 

porcjami, które niedawno podawa  go ciom. 

Odetchn  dopiero na Syberii. Tam móg  pracowa , tam zdoby  uznanie i przyja  

Czerskich, Czekanowskich, Dybowskich.
4
 Wróci  do kraju prawie uczonym, lecz gdy  

w tym kierunku szuka  zaj cia, zakrzyczano go i odes ano do handlu...  

         „To taki pi kny kawa ek chleba w tak ci kich czasach!” 

No i wróci  do handlu, a wtedy zawo ano, e si  sprzeda  i yje na asce ony, z pracy 

Minclów.  

Traf zdarzy , i  po kilku latach ona umar a zostawiaj c mu do  spory maj tek. 

Pochowawszy j  Wokulski odsun  si  nieco od sklepu, a znowu zbli y  si  do ksi ek.  

I mo e z galanteryjnego kupca zosta by na dobre uczonym przyrodnikiem, gdyby znalaz szy 

si  raz w teatrze nie zobaczy  panny Izabeli. 
 

                           [B. Prus, Lalka,  Warszawa 1956.] 
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4 Czerski Jan (1845 – 1892) – przyrodnik i geolog, zes any w r. 1863 na Syberi , bada  tam faun  i pok ady 

w gla. Czekanowski Aleksander (1830 – 1876) – geograf i geolog, zes any w r. 1863 na Syberi .  
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