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Cz  I – rozumienie czytanego tekstu 

Przeczytaj uwa nie tekst, a nast pnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Odpowiadaj 
tylko na podstawie tekstu i tylko w asnymi s owami – chyba e w zadaniu polecono inaczej. 
Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jeste  proszona/y. W zadaniach zamkni tych wybierz tylko 
jedn  z zaproponowanych odpowiedzi. 

O obywatelstwie 

1. Chcia abym zacz  od kilku s ów na temat naszej rzeczywisto ci spo ecznej 
i politycznej, która od wieków nie by a tak korzystna, gwarantuj ca na d ugi okres pokój, 
wzgl dn  stabilizacj  w yciu, a która jednocze nie przez swe nasycenie sporami 
obracaj cymi si  w w skim kr gu partykularnych1 interesów, zanikiem szacunku do prawa – 
sprzyja z jednej strony deprecjacji my lenia politycznego, które traci wszelk  warto  
zarówno teoretyczn , jak i praktyczn , z drugiej – wzrastaniu oboj tno ci wobec spraw 
publicznych. 
2. W tej rzeczywisto ci [...] zapanowa  kryzys wyobra ni. Wszystkie ideologie dawno 
ju  przebrzmia y i dzi  nowych na ogó  si  boimy, a gdy si  pojawiaj  w jakiej  szcz tkowej 
formie, odrzucamy je ze zrozumia  nieufno ci , do wiadczenie nas bowiem nauczy o, 
e przynosz  tylko kl ski. 

3. yjemy zatem bez celu. Nie wiemy sami, czego chcemy, zamykamy si  w kwestiach 
dotycz cych najbli szego podwórka, bez szerszej perspektywy, w yciu powszednim, które, 
jak wyrazi  si  Charles Taylor2, detronizuje wy sze rodzaje aktywno ci, a przede wszystkim 
ycie obywatelskie, przesuwaj c „ rodek ci ko ci dobra do sfery ycia codziennego, 

produkcji dóbr i rodziny”. W rezultacie troska o ycie codzienne zacz a tr ci  pych  
i samolubstwem. A gdy stajemy si  coraz bardziej prywatni, sieci spo eczne si  rozpadaj  
i jednostki czuj  si  samotne i bezradne, nara one na niebezpiecze stwa i pozbawione 
ochrony. [...] Ka dy z nas boi si  samotno ci, a jednocze nie chce si  od zewn trznego wiata 
odseparowa , odej  od jego spraw. 
4. Istniej  jednak oznaki, e ten stan oboj tno ci nie ma akceptacji, e gdzie  w g bi 
kie kuje zgo a inne my lenie. Zanim powiem o tym s ów par , zaczn  od opisu zjawiska, 
które si  atwo daje obserwowa  i na pozór wydaje si  bez znaczenia. Patrz  wi c na ludzi, 
najcz ciej m odych, ale i w wieku dojrza ym, z przyklejonymi do ucha komórkami 
w ka dym miejscu, na ulicy, w poci gach, korytarzach uczelni, supermarketach itd. Wci  
telefonuj  i zastanawiam si , po co. Nie jest to ju  tylko kwestia mody, zach y ni cia si  
nowo ci  techniczn  pozwalaj c  na szybki kontakt. Nie. Przychodzi mi na my l, e kryje si  
za tym co  wi cej. Przys uchuj  si  nieraz tym rozmowom. Co wi c s ysz ? „W a nie 
wszed em do marketu, czy du y t ok? Nie, nie widz ”. I zaraz nast pny telefon do kogo  
innego: „Wiesz, postanowi em kupi  co , jestem w markecie. Tak, tak, cze ”. Itd., itd. 
5. Kiedy s ucham takich rozmów, wci  zmieniaj cych adresata, zadaj  sobie pytanie, 
czy jaki  sens mia a ich tre . Na pewno nie, rozmowa by a czysto zdawkowa. Wa na zatem 
jest nie ona, lecz jedynie komunikacja. Mam wi c wra enie, e interlokutorzy3 pragn  by  
w nieustannym kontakcie, jakby si  bali rozstania, cho  nie s  bynajmniej sobie bliscy, 
nie nale  do jednej rodziny, jak wynika z krótkiej rozmowy, to raczej koledzy, kole anki, 
znajomi. Po co wi c zamieniaj  puste s owa? Czy by czuli l k przed utrat  kontaktu? Czy by 
mieli potrzeb  nieustannego bycia z innymi, cho by si  nic im nie mia o do powiedzenia 
prócz paru s ów? 

                                                 
1 partykularyzm – dbanie wy cznie o interesy swoje, lokalnej spo eczno ci itp., po czone z brakiem troski o sprawy 
dotycz ce ca ego spo ecze stwa. 
2 Charles Taylor – kanadyjski filozof i my liciel wspó czesny, autor m.in. Hegla, Religii, róde  podmiotowo ci; 

wyk adowca uniwersytecki. 
3 interlokutor – osoba rozmawiaj ca z kim , rozmówca. 
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6. Wspó czesno  rodzi pustk . Pustka domaga si  zape nienia. Zape nia  j  jednak 
mo na rozmaicie. Przez wspóln  prac , wspólne lektury, rozmowy, tymczasem na powa ne 
rozmowy nikt nie ma ani ch ci, ani czasu. Od rozmowy si  odzwyczajamy. Wystarcz  
komunikaty. Tylko e te komunikaty tworz  tylko iluzj  bycia razem. Jest to bowiem 
„razem”, które nie tworzy adnej g bszej wi zi, jest niemal tak zdawkowe i przelotne 
jak wypowiadane s owa. To „razem” nie posiada wspólnego celu i nie zawi zuje si  na jaki  
d u szy czas. Pozwala nadal trwa  w oboj tno ci i podkre lanym przez Taylora 
samolubstwie. Lecz czy mo na trwa  w l ku przed samotno ci , a jednocze nie w l ku przed 
zaanga owaniem si  w spo eczne ycie? [...] 
7. Dusza potrzebuje pokoju, poucza  Seneka, powinna zatem zna  siebie, wiedzie , 
do czego jest zdolna, i by  gotowa do poskromienia z udnych pragnie  i nami tno ci, gotowa 
tak e do znoszenia cierpie , bolesnych okoliczno ci i przede wszystkim mierci. Ten zatem 
tylko, kto pozna siebie, mo e znale  w sobie si y do walki z przejawami z a. 
Dla staro ytnych ów zwrot ku sobie stawa  si  obowi zkiem, a zarazem jakby technik  ycia. 
Czyni  bowiem ka dego wiadomym podmiotem stosunków z samym sob  i z innymi, 
podmiotem my li i dzia ania, dzia ania racjonalnego i akceptowanego moralnie. 
8. Gdyby my chcieli i  ladami staro ytnych, musieliby my przyj , e cz owiek 
nie ma prawa si  zamkn , e zamkni cie jest dezercj . Mogli my si  zreszt  przekona , 
e spo ecze stwo o tym wie, e to „razem” mo e si  nape ni  tre ci , gdy je o ywi jaka  

wspólna warto , warto  niek amana, której mo na zaufa , jakie  wspólne uczucie, 
uniesienie, takie, jakie ywi o wielu po mierci Jana Paw a II. I cho  uniesienie trwa chwil  
i pozostaje bez spo ecznych konsekwencji, jest znakiem, e spo eczno  pragnie czego  
wi cej, jakiego  autentycznego celu. 
9. Nasza jednak wspó czesna rzeczywisto  ukazuje wyra nie, e cele s  rozproszone, 
e nieustannie narzucaj  si  nam wybory mi dzy ró nymi postawami, które nie s  i nie musz  

by  sobie przeciwstawne, cz sto jednak bywaj  takie. Demokracja jako taka, i w tym tkwi jej 
wielka warto , podkre laj c wolno  i autonomi  jednostki, umo liwia snucie ró nych 
koncepcji organizacji wspólnoty ludzkiej, a w konsekwencji prowadzi do dyferencjacji4 
w pogl dach, a wraz z nimi we wzorach etycznych, czyli w pojmowaniu politycznego etosu. 
Ale w a nie dlatego k adzie tak wielki nacisk na rozmow , na dialog, debat , gdy  tylko na tej 
drodze powstaje porozumienie. 
10. Wydaje mi si  jednak, e bez wzgl du na bogactwo politycznych preferencji co  
zawsze obowi zuje, jakie  minimum, bez którego spo eczny byt móg by ulec chaosowi. To 
minimum wyznacza jedno stare s owo: obywatel, greckie polites, aci skie civis, od którego 
pochodzi francuskie citoyen, s owo, które od czasów rewolucji francuskiej dominowa o 
w j zyku polityki, a dzi  zosta o zupe nie zapomniane. Ju  si  nie pami ta o tym, e obywatel 
to nie poddany, ale wiadomy swego poczucia przynale no ci do spo ecze stwa 
zamieszkuj cego terytorium danego pa stwa. Cz owiek wolny i dziel cy wolno  z innymi 
natychmiast zobowi zuje si  do troski o tych innych, o ca o  spo ecznego bytu i jego 
racjonalne urz dzenie. Obywatel na równi z innymi tworzy prawa spo eczno ci i domaga si  
ich przestrzegania. Wydaje si , e nie s  to zadania wielkie, okazuje si , e s  niezmiernie 
trudne i mo e dlatego ma o kto o obywatelskich obowi zkach my li. [...] 
11. Wszelkiego typu partykularyzmy narodowe, religijne s  ród ami konfliktów. 
Obywatel partykularyzmy zwalcza. Szanuje to samo ci religijne i narodowe, ale dla niego 
najwa niejsze jest prawo, a nie rasa, religia, narodowo , zw aszcza gdy przebywa 
w zbiorowo ci politycznej pod tym wzgl dem nader zró nicowanej. [...] ycie obywatelskie 
jest czynne i musi by  czynne, tego dowodzi  ju  Arystoteles. Dzi  za  w pa stwach 

                                                 
4
 dyferencjacja – wyodr bnianie si  zró nicowanych sk adników z jakiej  ca o ci; ró nicowanie si . 
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demokratycznych, w których kuratela5 w adzy centralnej staje si  coraz s absza, obywatel 
powinien mie  wiadomo , e to on sam buduje swój los, ale tak e wp ywa na los ca ej 
spo eczno ci. 
12. Obywatelstwo ma wi c sens nie tylko polityczny, lecz tak e moralny, uczy bowiem 
bycia z innymi, uczy bycia razem, nie w t umie, który si  zaraz rozejdzie, lecz w spo eczno ci 
powi zanej wspólnym dzia aniem i wzajemnymi zobowi zaniami. Obywatelstwo zrodzone 
z idea u równo ci i wolno ci jest ród em wspó pracy, stabilno ci, bezpiecze stwa osób 
i dóbr, bezpiecze stwa nieodzownego dla funkcjonowania ka dego pa stwa. 
13. Ten moralny sens ma znaczenie dla ka dego z nas. Albowiem to w spo eczno ci rodz  
si  cele, rodzi si  tak e sens naszego „jak by ”. Co wi cej: obywatelska postawa pozwala 
rozproszy  dwa ci gle towarzysz ce nam i przeciwstawne sobie l ki – l k przed 
zaanga owaniem i l k przed samotno ci . W pracy z innymi i dla innych, któr  si  podejmuje 
z w asnej nieprzymuszonej woli, nikt nie czuje si  samotny. 

Fragment wyk adu, który prof. Barbara Skarga wyg osi a podczas inauguracji roku akademickiego 2005/2006 

na Uniwersytecie w Bia ymstoku.  

Barbara Skarga jest profesorem filozofii w PAN. Urodzi a si  w 1919 roku w Warszawie, studiowa a filozofi  

na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. By a czniczk  AK; w 1944 roku aresztowana przez NKWD 

i skazana na 11 lat agru. Do kraju wróci a w 1955 roku. Uko czy a studia filozoficzne; tytu  profesora 

zwyczajnego otrzyma a w 1988 roku. Pisa a m.in. o Comcie, Bergsonie i pozytywizmie polskim. W 1995 roku 

zosta a odznaczona Orderem Or a Bia ego. 

___________________________________________________________________________ 

Zadanie 1. (2 pkt) 
Jak Barbara Skarga ocenia wspó czesn  rzeczywisto  spo eczno-polityczn ? Przywo aj dwie 
cechy tej rzeczywisto ci, które tak  ocen  uzasadniaj  (akapit 1.). 

Ocena: ..........................................................................................................................................  
 
Cechy: ..........................................................................................................................................  
 

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

Zadanie 2. (1 pkt) 
Jakie postawy wobec wiata przyjmuje wspó czesny cz owiek? Wymie  trzy z nich, 
odwo uj c si  do akapitów 2. i 3. 

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

Zadanie 3. (1 pkt) 
Jak  sprzeczno  zwi zan  z egzystencj  wspó czesnego cz owieka dostrzega Barbara Skarga 
(akapit 3.)? 

.......................................................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................................................  
                                                 
5 kuratela – opieka prawna, nadzór ustanowiony przez s d nad osob  niezdoln  do dzia a  prawnych (chor  umys owo, 
nieletni ). 
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Zadanie 4. (1 pkt) 
Jak  funkcj  w toku argumentacyjnym wyk adu Barbary Skargi pe ni przywo anie 
fragmentów rozmów telefonicznych? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 

Zadanie 5. (1 pkt) 
W którym akapicie autorka przedstawia przyk ady potwierdzaj ce my l wyra on  w zdaniu: 
Istniej  jednak oznaki, e ten stan oboj tno ci nie ma akceptacji, e gdzie  w g bi kie kuje zgo a inne 

my lenie. 

Akapit: ................... ..................... 

Zadanie 6. (1 pkt) 
Jaka jest ró nica w zawarto ci (tre ci) i funkcji przekazu mi dzy „komunikatem” 
a „rozmow ”? Odpowiedz na podstawie 5. i 6. akapitu. 

 Komunikat Rozmowa 

Ró nica 
dotycz ca 
tre ci 

przekazu 

  

Ró nica 
dotycz ca 
funkcji 

przekazu 

  

Zadanie 7. (1 pkt) 
Akapity 5. i 6. autorka ko czy, stawiaj c pytania. Jak  rol  odgrywa w tek cie ten zabieg? 

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

Zadanie 8. (1 pkt) 
Przedstaw trzy warunki istnienia wspólnoty (akapity 6.– 8.). 

....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 9. (2 pkt) 
Zdanie z akapitu 4.: Patrz  wi c na ludzi, najcz ciej m odych, ale i w wieku dojrza ym, 

z przyklejonymi do ucha komórkami w ka dym miejscu, na ulicy, w poci gach, korytarzach 

uczelni, supermarketach itd., wyra a 
A. aprobat . 
B. niech . 
C. sympati . 
D. dystans. 

Uzasadnij odpowied  w kontek cie ca ego akapitu. .................................................................... 

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

Zadanie 10. (1 pkt) 
Zacytuj wypowiedzenia, w których autorka sygnalizuje porz dkowanie toku swojej 
wypowiedzi. 

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

Zadanie 11. (1 pkt) 
W jaki sposób, zdaniem staro ytnych, powinien y  cz owiek? Odpowiedz, wymieniaj c trzy 
zasady. 

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

Zadanie 12. (1 pkt) 
Na jakie zalety demokracji wskazuje autorka w akapicie 9.? Wymie  dwie. 

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

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

Zadanie 13. (1 pkt) 
Na podstawie tekstu Barbary Skargi wyja nij, na czym polega wzajemna zale no  pomi dzy 
yciem spo ecznym a yciem jednostki. 

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

Zadanie 14. (1 pkt) 
Na podstawie akapitów 10. i 11. wymie  trzy cechy charakteryzuj ce cz owieka – obywatela. 

........................................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................................  
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Zadanie 15. (2 pkt) 
Sformu uj g ówn  my l wypowiedzi Barbary Skargi (w kontek cie akapitów 12. i 13.). 

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

Zadanie 16. (2 pkt) 
Podkre l trzy cechy, którymi charakteryzuje si  tekst Barbary Skargi. 

a. obecno  elementów informacyjnych, analityczno-krytycznych, oceniaj cych, 
b. autor jest bohaterem przedstawianych zdarze , 
c. refleksyjno , 
d. lekki i barwny styl, 
e. cykliczno  (tekst jest cz ci  cyklu publikacji), 
f. odniesienie do zjawisk artystycznych, 
g. podmiotowo  i subiektywizm, 
h. styl wynikaj cy z artystycznej funkcji j zyka. 

___________________________________________________________________________ 

 

Cz  II – pisanie tekstu w asnego w zwi zku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu.  

Wybierz temat i napisz wypracowanie nie krótsze ni  dwie strony (oko o 250 s ów). 

 

Temat 1. Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez egot  obja nia sens 

m cze stwa m odzie y polskiej? Analizuj c przytoczony fragment Dziadów 

Adama Mickiewicza, zwró  uwag  na sytuacj  studentów i ich postawy.  
 

Adam Mickiewicz Dziady, cz  III - Akt I, scena I (fragmenty) 

EGOTA6 
Ju ci przecie  bez winy w Sybir nas nie wy l ; 
A jak  win  nasz  znajd  lub wymy l ? 
Milczycie,  – wyt umaczcie , co si  tutaj dzieje, 
O co nas oskar ono, jaki powód sprawy? 

TOMASZ7 
Powód – e Nowosilcow przyby  tu z Warszawy. 
Znasz zapewne charakter pana Senatora.  
[...] pomimo najwi kszych stara  i zabiegów 
Nie mo e w Polsce spisku adnego wy ledzi ; 
Wi c postanowi  wie y kraj, Litw , nawiedzi , 
I tu przeniós  si  z ca ym g ównym sztabem szpiegów. 

eby za  móg  bezkarnie po Litwie pl drowa  
I na nowo si  w ask  samodzier cy wkr ci , 
Musi z towarzystw naszych8 wielk  rzecz wysnowa  
I nowych wiele ofiar carowi po wi ci . 

                                                 
6 egota – Ignacy Domeyko, filomata; po powstaniu listopadowym emigrowa . W okresie pisania III cz ci Dziadów by  
w najbli szym otoczeniu Mickiewicza. 
7 Tomasz Zan – wspó twórca Towarzystwa Filomatów, Filaretów i Promienistych; skazany w procesie na rok twierdzy 
i zes anie do Orenburga. 
8 Mowa o zwi zkach studenckich: Filomatów, Filaretów i Promienistych. 
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EGOTA 
Lecz my si  uniewinnim –  

TOMASZ 
Broni  si  daremnie – 

I ledztwo, i s d ca y toczy si  tajemnie; 
Nikomu nie powiedz , za co oskar ony, 
Ten, co nas skar y, naszej ma s ucha  obrony; 
On gwa tem chce nas kara  – nie unikniem kary. […] 

EGOTA 

Wy d ugo tu siedzicie? 

FREJEND9 
Sk d e dat  wiedzie ? 

Kalendarza nie mamy, nikt listów nie pisze; 
To gorsza, e nie wiemy, póki mamy siedzie . [...] 

ADOLF10 
Jan11 dzi  chodzi  na ledztwo, by  godzin  w mie cie,  
Ale milczy i smutny; – i jak wida  z miny, 
Nie ma ochoty gada : 

KILKU Z WI NIÓW 
No, Janie! Nowiny? 

JAN SOBOLEWSKI 
ponuro 

Niedobre – dzi  – na Sybir – kibitek dwadzie cie 
Wywie li. […] 

Wszystkich, – do jednego. 
Sam widzia em. […] 
Ma e ch opcy, zn dznia e, wszyscy jak rekruci 
Z golonymi g owami; – na nogach okuci. 
Biedne ch opcy! – najm odszy, dziesi  lat, niebo e, 
Skar y  si , e a cucha pod wign  nie mo e; 
I pokazywa  nog  skrwawion  i nag . […] 
Wywiedli Janczewskiego; – pozna em, oszpetnia , 
Sczernia , schud , ale jako  dziwnie wyszlachetnia . […] 
On postrzeg , e lud p acze patrz c na a cuchy, 
Wstrz s  nog  a cuch, na znak, e mu niezbyt ci y .  
A wtem zaci to konia – kibitka run a – 
On zdj  z g owy kapelusz, wsta  i g os nat y , 
I trzykro  krzykn : „Jeszcze Polska nie zgin a”. – 
Wpadli w t um; – ale d ugo ta r ka ku niebu, 
Kapelusz czarny jako chor giew pogrzebu, 
G owa, z której w os przemoc odar a bezwstydna, 
G owa niezawstydzona, dumna, z dala widna, 
Co wszystkim sw  niewinno  i ha b  obwieszcza […] 

                                                 
9 Frejend Antoni –  filomata, zgin  w powstaniu listopadowym. 
10 Adolf Januszkiewicz – student Uniwersytetu Wile skiego, bra  udzia  w powstaniu listopadowym, zes any na Sybir. 
11 Jan Sobolewski –  filomata i filareta, skazany na zes anie, zmar  pierwszy ze wszystkich filaretów jesieni  1829 r. 
w Archangielsku. 
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Ta r ka i ta g owa zosta y mi w oku, 
I zostan  w mej my li, – i w drodze ywota 
Jak kompas poka  mi, powiod , gdzie cnota: […] 

Tymczasem zaje d a y inne rz dem d ugim 
Kibitki; – ich wsadzano jednego po drugim. 
Rzuci em wzrok po ludu ci nionego kupie, 
Po wojsku, – wszystkie twarze poblad y jak trupie; 
A w takim t umie taka by a cicho  g ucha,  

em s ysza  ka dy krok ich, ka dy d wi k a cucha. […] 
Wywiedli ostatniego; – zda o si , e si  wzbrania , 
Lecz on biedny i  nie móg , co chwila si  s ania , 
Z wolna schodzi  ze schodów i ledwie na drugi 
Szczebel st pi , stoczy  si  jak d ugi; 
To Wasilewski, [...] 
 Nie zemdla , nie zwisn , nie ci a , 
Ale jak pad  na ziemi  prosto, tak ot a . [...] 
Niesiony, jak s up stercza  i jak z krzy a zdj te 
R ce mia  nad barkami o nierza rozpi te; [...] 
Kibitka w t um wjecha a; – nim bicz t umy przegna , 
Stan li przed ko cio em; i w a nie w tej chwili 
S ysza em dzwonek, kiedy trupa przewozili. 
Spojrza em w ko ció  pusty i r k  kap a sk  
Widzia em, podnosz c  cia o i krew Pa sk , 
I rzek em: Panie! Ty, co s dami Pi ata 
Przela e  krew niewinn  dla zbawienia wiata, 
Przyjm t  spod s dów cara ofiar  dziecinn , 
Nie tak wi t  ni wielk , lecz równie niewinn . 

D ugie milczenie 

JÓZEF12 
Czyta em ja o wojnach; – w dawnych, dzikich czasach, 
Pisz , e tak okropne wojny prowadzono, 

e nieprzyjaciel drzewom nie przepuszcza  w lasach 
I e z drzewami na pniu zasiewy palono. 
Ale car m drszy, sro ej, g biej Polsk  krwawi, 
On nawet ziarna zbo a zabiera i d awi; 
Sam szatan mu metod  zniszczenia t umaczy.[…] 

EGOTA 
Józef nam co  o ziarnkach mówi , – na te mowy 
Gospodarz winien z miejsca swego odpowiedzie . 
Lubo car wszystkie ziarna naszego ogrodu 
Chce zabra  i zakopa  w ziemi  w swoim carstwie, 
B dzie dro yzna, ale nie bójcie si  g odu; 
Pan Antoni13 ju  pisa  o tym gospodarstwie. 

JEDEN Z WI NIÓW 
Jaki Antoni? 

                                                 
12 Józef Kowalewski –  filomata, zes any do Kazania. 
13 Antoni Gorecki (1787–1863) – autor bajek politycznych. Opowie  egoty jest przeróbk  bajki Diabe  i zbo e. 
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EGOTA 
Znacie bajk  Goreckiego? 
A raczej prawd ? 

KILKU 
Jak ? Powiedz nam, kolego. 

EGOTA 
Gdy Bóg wygna  grzesznika z rajskiego ogrodu, 
Nie chcia  przecie, a eby cz owiek umar  z g odu; 
I rozkaza  anio om zbo e przysposobi  
I rozsypa  ziarnami po drodze cz owieka. 
Przyszed  Adam, znalaz  je, obejrza  z daleka 
I odszed , bo nie wiedzia , co ze zbo em robi . 
A  w nocy przyszed  diabe  m dry i tak rzecze: 
„Niedaremnie tu Pan Bóg rozsypa  gar  yta,  
Musi tu by  w tych ziarnach jaka  moc ukryta; 
Schowajmy je, nim cz owiek ich warto  dociecze.” 
Zrobi  rogiem rów w ziemi i nasypa  ytem, 
Naplwa  i ziemi  nakry , i przybi  kopytem; – 
Dumny i rad, e Bo e zamiary przenikn , 
Ca ym gard em roz mia  si  i rykn , i znikn . 
A  tu wiosn , na wielkie diab a zadziwienie, 
Wyrasta trawa, kwiecie, k osy i nasienie. 
O wy! co tylko na wiat idziecie pó noc , 
Chytro  rozumem, a z o  nazywacie moc ; 
Kto z was wiar  i wolno  znajdzie i zagrzebie,  
My li Boga oszuka  – oszuka sam siebie. 
[1832] 

Adam Mickiewicz, Dziady cz  III, Wroc aw 1984 

 
Temat 2. Analizuj c fragmenty Przedwio nia i Granicy, porównaj kreacje matek. Okre l 

wzajemne relacje mi dzy matk  i dzieckiem, wykorzystuj c tak e znajomo  

utworów.  

 
Stefan eromski Przedwio nie  

Matka nie by a w stanie utrzyma  syna w domu, nakaza  mu zmiany wyuzdanych 
obyczajów, dopilnowa  go i wy ledzi  miejsca jego kryjówek. Bez przerwy niemal czeka a 
na jego powrót. Gdy chwyta  czapk  i p dem wylatywa  z domu, co  podsuwa o si  do jej 
gardzieli i zapiera o oddech. Nie mia a ju  si y prosi  urwisa, eby nie chodzi . [...] 

To obce miasto sta o si  dla niej jeszcze bardziej obce, cudze, niepoj te, gro ne, 
z owieszcze. Po wyje dzie m a wszystkiego si  tutaj ba a. Dopóki m  by  w domu, on by  
osob  – ona cichym i pokornym cieniem osoby. Teraz ów cie  musia  sta  si  figur  czynn . 
Cie  musia  nabra  woli, w adzy, decyzji. Jak e ten mus by  niezno ny, jak uci liwy! 
Musia a wiedzie  o wszystkim, przewidywa , zapobiega , rozkazywa . Gubi a si  
w pl taninie swych obowi zków. Nie wiedzia a, od czego zacz , gdzie jest droga i jak ni  
i . Wstydzi a si  i trwo y a. Prze ywa a jedn  z najsro szych tortur, tortur  czynu narzucon  
niedo nej bierno ci. Cierpia a nie mog c da  sobie rady. Trwoga o syna, który si  jak 
na z o  zlisi , dobija a j . Jedyn  ulg  znajdywa a w ci gu nocy, kiedy ch opak twardo spa . 
S ysza a wtedy jego oddech, wiedzia a, e jest obok niej i e mu nic nie zagra a. Ale sama 
wtedy nie spa a. Popad a w bezsenno . Wola a jednak bezsenno  bia ej nocy ni  trwog  
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bia ego dnia. Och, jak e dobrze jej by o przyczai  si  na legowisku, zasun  si  w k t 
i patrze  na liczn  g ow  ch opca, owian  g stwin  falistej czupryny i – patrz c tak na niego 
– o nim marzy !... Jaki  liczny, jaki  ukochany ten obuz, ten urwis, ten w óczykij 
i zawalidroga! 

Co mu si  te  ni – co tam przep ywa pod czaruj c  p aszczyzn  spadzistego czo a? 
Co te  to wida  w tych oczach g ucho zamkni tych, pod cienistymi powiekami? [...] 
A patrz c tak na g ówk  jedynaka, g boko rozwa a a: "Któ  to jest, na Boga! ten ch opiec? 
Oto tajemnica niezbadana pocz a go w niej. Oto by  male ki i niedo ny – kruszyna 
cielesna, byt zale ny jedynie od niej – cz stka jej ca o ci, jak gdyby nowy organ jej cia a, r ka 
lub noga... Wykarmi a go, wypiel gnowa a, wyhodowa a. Z roku na rok rós  w jej r kach, 
w jej oczach, w jej obj ciu. Ka dy dzie  jego zale a  od niej, z niej si  poczyna , na niej si  
ko czy . Si y swe przela a, ycie swe przes czy a kropla po kropli w jego si y. Nastawi a 
i wyprostowa a drogi jego krwi. Nada a mu g os, krzyk, piew. A oto teraz obcy si  staje 
i z owieszczy. Obraca si  przeciwko niej. Z niego p ynie na ni  jakie  z e. Bezgraniczna 
mi o  ku niemu przekszta ca si  i przeradza na krzywd  s abego jej cia a i ducha omdla ego. 
Gdyby go tak bezgranicznie nie kocha a, có  by jej by o, cho by si  psu  i, gdzie chce, hasa ! 
Ale on bije w mi o , targa t  si , któr  go obdarzy  jej s aby ostatek mocy". 
1925 

Stefan eromski, Przedwio nie, Warszawa 1984 

 
Zofia Na kowska Granica 

El bieta [opiekuj c si  chor  pani  Kolichowsk ] pomy la a o matce, która 
nie piel gnowa a jej nigdy w chorobie. 
Och, tamtej urody nie uszkodzi y lata. Ostatniej wiosny napatrzy a si  jej do woli. Uczu a 
jeszcze teraz zapach powietrza, gorzki od nagrzanych po udniowych li ci. Sta a za matk  
na du ym balkonie nadwodnej willi. […] Matka by a zdenerwowana, naprzód spieszy a si , 
a teraz czeka a niecierpliwie. Lepiej by o milcze . El bieta z ciekawo ci  przygl da a si  jej 
sukni. By a z mszystej, mi ciutkiej we ny bia ej i zapina a si  na piersiach uko nie na trzy 
guziki, trzy okr g e kawa ki ró owego koralu. Na szyi nie by o pere , tylko sznurek takich 
samych, troch  drobniejszych ró owych korali. Nad te,  rozgniewane usta by y pomalowane 
jasnym karminem. I jeszcze co  bladoczerwonego, jaka  kokarda z emalii uczepiona by a 
do ka dego z bia ych, mszystych pantofelków. By a ca a czysta, wie a, zbytkowna, g adka – 
bez jednej zmazy. By a czym  najpi kniejszym, co si  da pomy le . By a bezu yteczna, by a 
tylko do ozdoby. Jak mo na mie  taki profil i eby to by o ywe! 

Nie by a matk , by a zwyczajnie drug  kobiet . Jej pi kno , jej ca a jako  by a tylko 
m czarni . Maskowa a si  tak niedbale. Obie r ce trzyma a na por czy balkonu – i tak e te 
r ce by y pi kne i mia y koralowe paznokcie. Bez s owa patrzy a przed siebie, ci gaj c brwi. 
Ale nie na jezioro. Ani na góry tamtego brzegu – lekkie, jakby wydmuchane z niebieskiego 
kurzu, ani bia e agle, nadci gaj ce po wodzie wietlistej i zielonej jak grynszpan – nie by y 
dla niej warte widzenia. Patrzy a na krat  ma ej bramy w murze, bo t dy mia  znowu teraz 
przyj  który  z jej m czyzn. 

Nie u miechn a si , gdy wszed . U miecha a si  niezmiernie rzadko, by a pi kna 
pochmurnie i gniewnie. Ale za to jej u miech znaczy  o wiele wi cej ni  u innych. By  
nie tylko askawy i dziecinnie niezaradny, by  jeszcze pe en dobroci. 

Dlaczego El bieta my la a o niej, e jest niedobra?  
1935 

Zofia Na kowska, Granica, Warszawa 1984 
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