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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. 

Igor Janke Niezno na szybko  bloga (fragment) 

1. Zaledwie dziesi  miesi cy temu, kiedy autor niniejszego tekstu zaczyna  blogowa , 

by o nas w Polsce – dziennikarzy prowadz cych dzienniki internetowe – kilku. Dzi  jest 

co najmniej kilkudziesi ciu. 

2. W latach 80. debaty publicystyczne mo na by o czyta  jedynie w kwartalnikach 

lub miesi cznikach. Debaty by y powa ne i g bokie, ale toczy y si  zawsze w tempie 

spacerowym. Kiedy nasta a wolna Polska i media w wi kszo ci przesz y w r ce prywatne, 

staj c si  mniej lub bardziej niezale nymi, gor ce dyskusje pojawiaj  si  znacznie cz ciej – 

w tygodnikach, weekendowych dodatkach najwi kszych codziennych gazet. Publicystyka 

przyspieszy a, to by o ju  tempo samochodowe. Od kilku miesi cy pisane dyskusje nabieraj  

tempa bolidów Formu y 1. Ju  nie trzeba czeka  na poranne wydania prasy. Dziennikarze ju  

nie musz  b aga  o akceptacj  redaktorów. Artyku  omija drukarni . Wystarczy chwila  

wolnego czasu i po czenie z Internetem. Jeden klik i tekst autora l duje w jego prywatnej 

gazecie. Jeszcze kilkadziesi t sekund i komentarz dociera do publicznie dost pnego 

internetowego bloga. Kilka minut pó niej pojawiaj  si  pierwsze komentarze czytelników. 

Debata si  ju  zacz a. Debata, w której g os mo e zabra  ka dy. 

3. Je li autor ma dosy  si  i czasu – wdaje si  w dyskusje. Polemika goni polemik . 

Po gda skiej tragedii 14-letniej Ani na portalu publicystycznym Salon24.pl pojawi o si  

pierwszego dnia kilkadziesi t tekstów – dziennikarzy i czytelników. Po tygodniu by o ju  

kilkaset komentarzy.  

4. Czyta si  szybko, pisze si  szybko, komentuje si  jeszcze szybciej. Sk d ta 

popularno  blogów? Przede wszystkim mo na je czyta  w pracy! eby zajrze  do artyku u 

ulubionego autora nie trzeba ju  biec do kiosku, a potem ukradkiem pod biurkiem czyta , 

kiedy szef nie widzi. Znów wystarczy jeden klik – i na komputerowym ekranie finansisty 

spada na chwil  plik Excela, a pokazuje si  post Rafa a Ziemkiewicza czy Ewy Milewicz. 

Krótki, wi c po pi ciu minutach mo na wróci  do d ubania w s upkach. 

5. Wi kszo  internautów czy, jak wolimy, czytelników zagl da do Internetu w a nie 

w pracy – zaraz po przyj ciu, potem w po udnie, potem jeszcze raz i jeszcze raz. Trwa to 

krótko, tyle, by przeczyta  krótki post, a mo e go i skomentowa . eby polemizowa  

z Danielem  Passentem  czy  Janem  Pospieszalskim  nie  trzeba  ju   pisa   listów  czy nawet 

e – maili do redakcji, które i tak ich pewnie nie wydrukuj . 

6. Pisz  i ciach – mój komentarz tu  pod nazwiskiem znanego dziennikarza. Ka dy mo e 

przeczyta ! A czasem dziennikarz mi odpowie. Có  mo e da   wi ksz  frajd  zjadaczowi 

politycznych informacji, który oczywi cie na ka dy temat ma swoje zdanie? Przecie  

w Polsce wszyscy znaj  si  na polityce. Mamy wi c co najmniej kilka milionów 

domniemanych publicystów. W sieci ka dy z nich ma swoj  szans . Co bardziej zagorzali 

komentuj  od bladego witu do pó nej nocy. 

7. S  miejsca internetowe, gdzie trafiaj  prawie wy cznie bluzgi i obelgi, ale na wielu 

blogowych forach tocz  si  powa ne i fascynuj ce dyskusje. Mo na podyskutowa  

o fantastyce i o Michniku z  Ziemkiewiczem, ponarzeka  z Paradowsk , zjecha  Rybi skiego, 

przywali  Pospieszalskiemu, wyzna  mi o  b d  nienawi  Szczuce. [...] 

8. Jak wynika z ostatnich bada  – blogi czyta w Polsce co trzeci internauta. Do ich 

pisania – obok milionów zwyk ych ludzi opisuj cych swoje prywatne ycie czy pasje – 

zabiera si  coraz wi cej rasowych publicystów. W Stanach Zjednoczonych, ojczy nie 

Internetu, robi to niemal ka dy szanuj cy si  dziennikarz. Zaledwie pó tora roku temu 
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Arianna Huffington za o y a w asn  platform  blogow , do której zaprosi a grup  

publicystów. Dzi  to jest jeden z bardziej popularnych sitów w ameryka skim Internecie, 

a fundusz inwestycyjny Softbank Capital zainwestowa  w rozwój Huffingtonpost.com pi  

milionów dolarów.  

9. Dla dziennikarza nie ma bowiem wi kszej frajdy ni  ywa reakcja widowni. 

Po wyst pie w telewizji mo na dosta  kilka mi ych esemesów od znajomych, po dobrym 

tek cie w gazecie kilka e-maili czy tradycyjnych listów. Najlepsze teksty po kilku dniach 

mog  liczy  na polemik  na tych samych b d  konkurencyjnych amach. Na popularnym 

blogu pierwsza polemika pojawia si  po dwóch – trzech minutach! A je li blog jest umiej tnie 

promowany, to mo e go czyta  kilkadziesi t, a nawet kilkaset tysi cy osób miesi cznie. 

Po dwóch tygodniach od startu witryny Salon24.pl pod blogami kilkunastu publicystów 

pojawi o si  prawie sze  tysi cy komentarzy internautów. Takiej frajdy dziennikarzowi 

nie sprawi adna gazeta. 

10. Te rozbuchane dyskusje pod postami dziennikarzy to polska specjalno . Pod postami 

w blogach znakomitych ameryka skich dziennikarzy – mimo e czytelników maj  zapewne 

wi cej, bo publiczno  wi ksza – wpisów internautów jest znacznie mniej. 

Blogerzy mniej uwagi zwracaj  na polityczn  poprawno . Dziennikarze w sieci nie musz  

spiera  si  z redaktorem, czy aby takie sformu owanie jest odpowiednie. W blogu mo na 

reagowa  nie tylko szybciej, ale i ostrzej, i bardziej wyrazi cie. Mo na zrobi  to, na co 

rodzima gazeta nie zawsze pozwoli. Co sprawia, e dyskusje staj  si  ywe, cho  czasem 

na granicy bezpiecze stwa. […] 

11. W Salonie24.pl internauta o pseudonimie Bernard zacz  przepytywa  wszystkich 

publikuj cych tam dziennikarzy o to, czy wyst pili ju  do IPN o status pokrzywdzonego. 

Wielu publicystów karnie spowiada o si  dociekliwemu internaucie ze swej przesz o ci. 

Irytuj ce? Ale jakie demokratyczne. Czytelnicy zmuszaj  swoich ulubionych autorów 

do prowadzenia z nimi dyskusji. Janina Paradowska na wirtualnych stronach „Polityki” 

co dwa, trzy dni odpowiada swoim internautom s nistymi tekstami. 

12. Czy blogi zmieniaj  polsk  publicystyk ? Zapewne tak. Tak jak sposób pokazywania 

polityki przez „Fakty” czy TVN24 wp yn  na to, co przedstawia konkurencja, tak blogi 

po rednio wp ywaj  na to, co jest w gazetach. Jeszcze pó  roku temu adna szanuj ca si  

gazeta ani stacja radiowa nie odwa y a si  zacytowa  bloga. Dzi  zdarza si  to coraz cz ciej. 

Blogi szybciej komentuj  rzeczywisto , wi c i gazety b d  musia y jeszcze bardziej 

przyspieszy . Blogi s  wyraziste, wi c i takie stawa  si  b d  gazety. Sami autorzy, wicz c 

swobod  pisania na blogu, pewnie i zaczn  zmienia  styl pisania powa nych tekstów 

do gazety. Zapewne blogi coraz cz ciej b d  ród em informacji, na które inne media b d  

si  powo ywa . Debaty rozpocz te w Internecie odbija  si  b d  echem w prasie drukowanej 

i odwrotnie.  

13. Czy blogi zniszcz  polsk  publicystk  gazetow ? Nie, bo obok szybkiej, ostrej 

polemiki jest miejsce na wyrafinowane debaty, przemy lane i misternie skonstruowane teksty. 

Tak jak telewizja, plazmowe ekrany, DVD i inne cuda nie zniszczy y biznesu kinowego, 

tak jak tabloidy nie zniszczy y gazet powa nych, tak i blogi nie zniszcz  gazet. Mo e troch  

je os abi , mo e troch  je zmieni , ale przede wszystkim zwi ksz  zasi g publicznej debaty. 

I jeszcze bardziej j  zdemokratyzuj . 

14. Dziennikarzy prasowych od pisania blogów chyba nic nie powstrzyma. Trudno 

bowiem publicy cie znale  wi ksz  frajd  od mo liwo ci b yskawicznego 

i nieskr powanego komentowania i bezpo redniej dyskusji z czytelnikami na internetowym 

blogu.  

15. Poza jedn  – napisaniem o tej przyjemno ci artyku u do presti owego, weekendowego 

dodatku powa nego dziennika. I ujrzenia tego tekstu w normalnej, po bo emu wydrukowanej, 

pachn cej farb  gazecie. W wygodnym fotelu przy porannej kawie. 
Igor Janke, Niezno na szybko  bloga, „Rzeczpospolita”, (Plus Minus), 10–12 listopada 2006 
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Zadanie 1. (1 pkt) 
Z kim uto samia si  autor artyku u? (akapit 1.) 

Autor uto samia si  z dziennikarzami prowadz cymi dzienniki internetowe, 

czyli blogi. 

Zadanie 2. (1 pkt) 

Zmieniaj ce si  tempo debat publicystycznych w Polsce autor ukaza  w akapicie 2. 

za pomoc  

A. hiperboli. 

B. wyliczenia. 

C. gradacji. 
D. peryfrazy. 

Zadanie 3. (2 pkt) 

Na podstawie akapitów 4., 5., i 6. nazwij dwa zabiegi j zykowe dynamizuj ce i o ywiaj ce 

wypowied  autora. 

Zabiegi te to, np.: powtórzenia, wykrzyknienia, pytania. 

Zadanie 4. (1 pkt) 

Okre l jednym wyrazem, jak internauci w swym j zyku nazywaj : 

 

dziennik internetowy – blog 

autora dziennika internetowego – bloger 

prowadzenie dziennika internetowego – blogowanie 

Zadanie 5. (2 pkt) 

Odwo uj c si  do tekstu, podaj cztery powody decyduj ce o atrakcyjno ci blogów 

dla zwyk ych czytelników. 

S  krótkie. 

Nie trzeba za nie p aci  jak za gazety. 

Mo na je samodzielnie skomentowa . 

Mo na je czyta  w pracy. 

Zadanie 6. (2 pkt) 

Tekst zosta  napisany stylem 

A. popularnonaukowym. 

B. publicystycznym. 
C. naukowym. 

D. artystycznym. 

Okre l dwie w a ciwo ci stylu funkcjonalnego, którym pos u y  si  autor. 

– s ownictwo potoczne obok specjalistycznego 

– sugestywno  
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Zadanie 7. (1 pkt) 
Sformu uj dwie przyczyny, które sprawiaj , e do pisania blogów zabiera si  coraz wi cej 

rasowych publicystów. (akapity 8.,9.,10.) 

S  bardzo popularne w ród internautów. 

Nikt nie mo e wywiera  wp ywu na ich tre . 

Zadanie 8. (1 pkt) 

Wyrazy i zwroty z akapitu 7.: bluzgi, zjecha  Rybi skiego, przywali  Pospieszalskiemu 

to przyk ady 

A. eufemizmów. 

B. kolokwializmów. 
C. neosemantyzmów. 

D. antonimów. 

Zadanie 9. (1 pkt) 
Wyja nij, co to znaczy, e dyskusje na rodzimych forach internetowych s  rozbuchane. 

(akapity 9., 10.) 

To znaczy, e s  bardzo ywio owe i jest ich bardzo du o. 

Zadanie 10. (2 pkt) 

Sformu uj dwa argumenty uzasadniaj ce stwierdzenie, e blogi s  przejawem demokracji. 

Ka dy mo e prowadzi  blogi lub komentowa  blogi innych. 

Pisz cym blogi nikt nie dyktuje podejmowanych tematów ani nie narzuca opinii 

i pogl dów. 

Zadanie 11. (1 pkt) 
Na podstawie akapitu 12. wymie  trzy zmiany, które mog  zaj  w polskiej publicystyce 

pod wp ywem blogów. 

B d  wywiera  wp yw na problematyk  podejmowan  przez gazety. 

B d  cennym i szybkim ród em informacji. 

Wp yn  na zmian  stylu prasy drukowanej. 

Zadanie 12. (2 pkt) 
Sformu uj dwa argumenty uzasadniaj ce przekonanie autora o tym, e blogi nie zniszcz  

polskiej publicystyki.  

Blogi nie zniszcz  publicystyki, poniewa  nie zast pi  gazet, do których 

czytelnicy s  przyzwyczajeni. 

Nie dla wszystkich s  dost pne, dlatego publicystyka prasowa b dzie istnia a, 

tak jak mimo nowych technik, nadal istnieje i jest popularne kino. 
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Zadanie 13. (1 pkt) 
Wyst puj cy w akapicie 11. przymiotnik „s nisty” zast p okre leniem synonimicznym. 

Bardzo obszerny, bardzo d ugi. 

Zadanie 14. (1 pkt) 
Jakiej przyjemno ci nie s  w stanie zapewni  dziennikarzowi blogi? 

Przyjemno ci czytania w asnego artyku u wydrukowanego w gazecie, 

w wygodnym fotelu przy porannej kawie. 

Zadanie 15. (1 pkt) 
Które z poni szych stwierdze  najpe niej wyra a g ówn  my l tekstu? 

A. Blogi w najbli szym czasie przyczyni  si  do podniesienia poziomu debaty publicznej. 

B. Blogi w najbli szym czasie przyczyni  si  do obni enia poziomu debaty publicznej. 

C. Mimo swojej popularno ci blogi pozostan  tylko substytutem normalnej, pachn cej farb , 

gazety. 

D. Blogi to nowoczesny sposób wypowiadania si  na wa ne tematy, zmieniaj cy 

oblicze publicystyki. 
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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. Analizuj c fragment Ody do m odo ci Adama Mickiewicza i wiersz Któ  nam 

powróci Kazimierza Przerwy–Tetmajera, porównaj przedstawione w nich 

obrazy m odego pokolenia oraz stosunek m odych do pokolenia ojców. 

Wykorzystaj konteksty historycznoliterackie. 

Adam Mickiewicz  Oda do m odo ci  

Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy; 

M odo ci! dodaj mi skrzyd a! 

Niech nad martwym wzlec  wiatem 

W rajsk  dziedzin  u udy: 

K dy zapa  tworzy cudy, 

Nowo ci potrz sa kwiatem, 

I obleka w nadziei z ote malowid a. 

Niechaj, kogo wiek zamroczy, 

Chyl c ku ziemi poradlone czo o, 

Takie widzi wiata ko o, 

Jakie t pymi zakre la oczy. 

M odo ci! ty nad poziomy 

Wylatuj, a okiem s o ca 

Ludzko ci ca e ogromy 

Przeniknij z ko ca do ko ca. 

Patrz na dó  – k dy wieczna mg a zaciemia 

Obszar gnu no ci zalany odm tem: 

To ziemia! 

Patrz, jak nad jej wody trupie 

Wzbi  si  jaki  p az w skorupie. 

Sam sobie sterem, eglarzem, okr tem; 

Goni c za ywio kami drobniejszego p azu, 

To si  wzbija, to w g b wali: 

Nie lgnie do niego fala ani on do fali; 

A wtem jak ba ka prysn  o szmat g azu: 

Nikt nie zna  jego ycia, nie zna jego zguby: 

To samoluby! 

M odo ci! tobie nektar ywota 

Natenczas s odki, gdy z innymi dziel : 

Serca niebieskie poi wesele, 

Kiedy je razem ni  powi e z ota. 

Razem, m odzi przyjaciele!... 

W szcz ciu wszystkiego s  wszystkich cele; 

Jedno ci  silni, rozumni sza em, 

Razem, m odzi przyjaciele!... 

I ten szcz liwy, kto pad  w ród zawodu, 

Je eli poleg ym cia em 

Da  innym szczebel do s awy grodu. 

Razem, m odzi przyjaciele!... 

Cho  droga stroma i liska, 

Gwa t i s abo  broni  wchodu: 
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Gwa t niech si  gwa tem odciska, 

A ze s abo ci  ama  uczmy si  za m odu! 

Dzieckiem w kolebce kto eb urwa  Hydrze, 

Ten m ody zdusi Centaury, 

Piek u ofiar  wydrze, 

Do nieba pójdzie po laury. 

Tam si gaj, gdzie wzrok nie si ga; 

am, czego rozum nie z amie: 

M odo ci! orla twych lotów pot ga, 

Jako piorun twoje rami . 

Hej! rami  do ramienia! spólnymi a cuchy 

Opaszmy ziemskie kolisko! 

Zestrzelmy my li w jedno ognisko 

I w jedno ognisko duchy!... 

Dalej, bry o, z posad wiata! 

Nowymi ci  pchniemy tory, 

A  ople nia ej zbywszy si  kory, 

Zielone przypomnisz lata. 

Grudzie  1820   Adam Mickiewicz, Wybór pism, Warszawa 1952 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer  Któ  nam powróci... 

Któ  nam powróci te lata stracone 

bez wiosennego w wio nie ycia nieba?... 

Wo aj  na nas, e w z  idziem stron , 

precz o wiat trosk  rzucaj c powinn , 

a czy pytaj  si  nas, co nam trzeba 

i czy my mogli obra  drog  inn ? 

Kto z was policzy  te gorzkie godziny 

daremnych pragnie , r cych nasz  dusz ? 

Kto zmierzy  smutku naszego g biny 

bez dna i brzegu? Kto wie, jakie ducha 

niepodleg ego straszne s  katusze, 

gdy zerwa  swego nie mo e a cucha? 

Spójrzcie nam w mózgi – – zgryz y je, strawi y 

wrodzone ludziom daremne pragnienia. 

Wo acie na nas: „Jeste my bez si y, 

dajcie nam s owa wiary i otuchy” – –  

a nam któ  daje s owa pocieszenia? 

A któ  mdlej ce nasze wzmacnia duchy? 

Któ  nam powróci te lata stracone 

bez wiosennego w wio nie ycia nieba?... 

Chcecie w nas widzie  d wigni  i obron , 

dacie od nas zbawie  i pomocy, 

lecz my, z waszego wykarmieni chleba, 

jak wy, nie mamy odwagi i mocy. 

1894   Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poezje, Warszawa 1980 
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Temat 2. Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej. 

Analizuj c i interpretuj c podany fragment Lalki Boles awa Prusa, wyja nij, 

co marzenie senne mówi o bohaterce powie ci i jej stosunku do wa nych w jej 

yciu osób – ojca i Wokulskiego.  

Boles aw Prus  Lalka (fragment) 

Ju  mrok ogarn  ziemi ... Panna Izabela jest znowu sama w swoim gabinecie; upad a 

na szezlong i obu r kami zas oni a oczy.[...] 

Co za straszne po o enie!... Ju  miesi c zad u aj  si  u swego lokaja, a od dziesi ciu dni 

jej ojciec na swoje drobne wydatki wygrywa pieni dze w karty... Wygra  mo na; panowie 

wygrywaj  tysi ce, ale nie na op dzenie pierwszych potrzeb, i przecie  – nie od kupców. 

Ach, gdyby mo na, upad aby ojcu do nóg i b aga a go, a eby nie grywa  z tymi lud mi, 

a przynajmniej nie teraz, kiedy ich stan maj tkowy jest tak ci ki. Za kilka dni, gdy odbierze 

pieni dze za swój serwis, sama wr czy ojcu par set rubli, prosz c, a eby je przegra  do tego 

pana Wokulskiego, a eby wynagrodzi  go hojniej, ni  ona wynagrodzi Miko aja 

za zaci gni te d ugi. 

Ale czy  jej wypada zrobi  to, a nawet mówi  o tym ojcu?... 

„Wokulski?... Wokulski?... – szepce panna Izabela. – Któ  to jest ten Wokulski, który 

dzi  tak nagle ukaza  si  jej od razu z kilku stron, pod rozmaitymi postaciami. Co on ma 

do czynienia z jej ciotk , z ojcem?...”[...] 

Zrobi o si  ju  zupe nie ciemno; na ulicy zapalono latarnie, których blask wpada  

do gabinetu panny Izabeli maluj c na suficie ram  okna i zwoje firanki. Wygl da o to jak 

krzy  na tle jasno ci, któr  powoli zas ania g sty ob ok. 

„Gdzie to ja widzia am taki krzy , tak  chmur  i jasno ?...” – zapyta a si  panna Izabela. 

Zacz a przypomina  sobie widziane w yciu okolice i – marzy . 

Zdawa o si  jej, e powozem jedzie przez jak  znan  miejscowo . Krajobraz jest 

podobny do olbrzymiego pier cienia, utworzonego z lasów i zielonych gór, a jej powóz 

znajduje si  na kraw dzi pier cienia i zje d a na dó . Czy on zje d a? bo ani zbli a si  

do niczego, ani od niczego nie oddala, tak jakby sta  w miejscu. Ale zje d a: wida  to 

po wizerunku s o ca, które odbija si  w lakierowanym skrzydle powozu i, drgaj c, z wolna 

posuwa si  w ty . Zreszt  s ycha  turkot... To turkot doro ki na ulicy?... Nie, to turkocz  

machiny pracuj ce gdzie  w g bi owego pier cienia gór i lasów. Wida  tam nawet, na dole, 

jakby jezioro czarnych dymów i bia ych par, uj te w ram  zielono ci. 

Teraz panna Izabela spostrzega ojca, który siedzi przy niej i z uwag  ogl da sobie 

paznokcie, od czasu do czasu rzucaj c okiem na krajobraz. Powóz ci gle stoi na kraw dzi 

pier cienia, niby bez ruchu, a tylko wizerunek s o ca, odbitego w lakierowanym skrzydle, 

wolno posuwa si  ku ty owi. Ten pozorny spoczynek czy te  utajony ruch w wysokim stopniu 

dra ni pann  Izabel . „Czy my jedziemy, czy stoimy?” – pyta ojca. Ale ojciec nie odpowiada 

nic, jakby jej nie widzia ; ogl da swoje pi kne paznokcie i czasami rzuca okiem na okolic ... 

Wtem (powóz ci gle dr y i s ycha  turkot) z g bi jeziora czarnych dymów i bia ych par 

wynurza si  do pó  figury jaki  cz owiek. Ma krótko ostrzy one w osy, niad  twarz, która 

przypomina Trostiego, pu kownika strzelców (a mo e gladiatora z Florencji?), i ogromne 

czerwone d onie. Odziany jest w zasmolon  koszul  z r kawami zawini tymi wy ej okcia; 

w lewej r ce, tu  przy piersi, trzyma karty u o one w wachlarz, w prawej, któr  podniós  

nad g ow , trzyma jedn  kart , widocznie w tym celu, aby j  rzuci  na przód siedzenia 

powozu. Reszty postaci nie wida  spo ród dymu. 

„Co on robi, ojcze?” – pyta si  zal kniona panna Izabela. 

„Gra ze mn  w pikiet ” – odpowiada ojciec, równie  trzymaj c w r kach karty. 

„Ale  to straszny cz owiek, papo!” 

„Nawet tacy nie robi  nic z ego kobietom” – odpowiada pan Tomasz. 
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Teraz dopiero panna Izabela spostrzega, e cz owiek w koszuli patrzy na ni  jakim  

szczególnym wzrokiem, ci gle trzymaj c kart  nad g ow . Dym i para, kot uj ce w dolinie, 

chwilami zas aniaj  jego rozpi t  koszul  i surowe oblicze; tonie w ród nich – nie ma go. 

Tylko spoza dymu wida  blady po ysk jego oczów, a nad dymem obna on  do okcia r k    

i – kart . 

„Co znaczy ta karta, papo?..” – zapytuje ojca. 

Ale ojciec spokojnie patrzy we w asne karty i nie odpowiada nic, jakby jej nie widzia .  

„Kiedy  nareszcie wyjedziemy z tego miejsca?...” 

Ale cho  powóz dr y i s o ce odbite w skrzydle posuwa si  ku ty owi, ci gle u stopni 

wida  jezioro dymu, a w nim zanurzonego cz owieka, jego r k  nad g ow  i – kart . 

Pann  Izabel  ogarnia nerwowy niepokój, skupia wszystkie wspomnienia, wszystkie 

my li, a eby odgadn : co znaczy karta, któr  trzyma ten cz owiek?.. 

Czy to s  pieni dze, które przegra  do ojca w pikiet ? Chyba nie. Mo e ofiara, jak  z o y  

Towarzystwu Dobroczynno ci? I to nie. Mo e tysi c rubli, które da  jej ciotce na ochron , 

a mo e to jest kwit na fontann , ptaszki i dywany do ubrania grobu Pa skiego?... Tak e nie; 

to wszystko nie niepokoi oby jej. 

Stopniowo pann  Izabel  nape nia wielka boja . Mo e to s  weksle jej ojca, które kto  

niedawno wykupi ?... W takim razie, wzi wszy pieni dze za srebra i serwis, sp aci ten d ug 

najpierw i uwolni si  od podobnego wierzyciela. Ale cz owiek pogr ony w dymie wci  

patrzy jej w oczy i karty nie rzuca. Wi c mo e... Ach!... 

Panna Izabela zrywa si  z szezlonga, potr ca w ciemno ci o taburet i dr cymi r koma 

dzwoni. Dzwoni drugi raz, nie odpowiada nikt, wi c wybiega do przedpokoju i we drzwiach 

spotyka pann  Florentyn , która chwyta j  za r k  i mówi ze zdziwieniem: 

– Co tobie, Belciu?... 

wiat o w przedpokoju nieco oprzytomnia pann  Izabel . U miecha si . 

– We , Florciu, lamp  do mego pokoju. Papo jest? 

– Przed chwil  wyjecha . 

– A Miko aj? 

– Zaraz wróci, poszed  odda  list pos a cowi. Czy gorzej boli ci  g owa? – pyta panna 

Florentyna. 

– Nie – mieje si  panna Izabela – tylko zdrzemn am si  i tak mi si  co  majaczy o. 

Boles aw Prus, Lalka, Wroc aw 1998 
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WYPRACOWANIE 

na temat nr 1 

Konflikt pokole  to temat cz sto wyst puj cy w literaturze; czasami 

przedstawiany jest jako niezgoda w rodzinie (Witold i Benedykt Korczy scy), 

innym razem jako konflikt pokole  literackich albo ca ych generacji. Zawsze 

wynika ze sprzeczno ci postaw wobec wiata w a ciwych dla „m odych” 

i „starych”. Bunt wobec zastanego porz dku, pragnienie i gotowo  

zmieniania wiata, „synowie” przeciwstawiaj  zachowawczo ci „ojców”. 

Problem ten przedstawiony jest w analizowanych wierszach. 

Zarówno „Oda do m odo ci” Adama Mickiewicza,  jak i utwór 

Kazimierza Przerwy – Tetmajera „Któ  nam powróci...” zosta y napisane 

w XIX wieku: klasycystyczna w formie a romantyczna w tre ci „Oda...” 

na pocz tku (w 1820 roku), dekadencki wiersz u jego schy ku (w 1894). 

Tworz c te teksty, obaj poeci mieli ponad dwadzie cia lat, obaj 

wypowiedzieli si  w imieniu swojego pokolenia (zastosowana forma liczby 

mnogiej: „ze s abo ci  ama  uczmy si ”, „Opaszmy ziemskie kolisko!/ 

Zestrzelmy my li...”, „któ  nam...”, „czy pytaj  nas”), obaj przedstawili 

w wierszach pokolenie swoje i generacj  ojców. Pomimo tak wa nych 

zbie no ci s  to utwory diametralnie ró ne, co uwidacznia si  ju  podczas 

pierwszej lektury. Czy wynika to tylko z czasu, w którym yli? Pocz tek wieku 

zazwyczaj nastraja optymistycznie, niesie nadziej  na  korzystne zmiany 

i wiar  w ich realizacj , koniec wieku to czas podsumowa , cz sto 

przynosz cych rozgoryczenie i  prze wiadczenie o zmarnowanych szansach. 

„Oda do m odo ci” jest bardzo dynamiczna, pe na zapa u do dzia a  

zmieniaj cych wiat i wiary w ich skuteczno . Przedstawiciel m odego 

pokolenia stawia sobie i innym wysokie wymagania, tylko pozornie 

nie do zrealizowania. Ma bowiem poczucie nieograniczonych mo liwo ci 

i si y, które daje m odo  („Tam si gaj, gdzie wzrok nie si ga / am, czego 

rozum nie z amie: / M odo ci! Orla twych lotów pot ga.”). Si a ta 

przezwyci y racjonalne podej cie do wiata i przeciwstawi si  

do wiadczeniu. Poeta wzywa wi c m odych do pracy nad sob , by zmieni  

wiat. Pragnie uszcz liwi  ca  ludzko , chce razem z rówie nikami 

„ruszy  bry  z posad wiata”, jak nazywa Ziemi . Dzia aniem m odych chce 

obj  ca y kosmos. Tym szlachetnym celom towarzyszy rado  wspólnego 

dzia ania, gotowo  do po wi ce .  

Tej determinacji i wiary w skuteczno  podejmowanych dzia a  brak 

m odym z ko ca wieku, w których imieniu wypowiada si  Tetmajer 

(„nie mamy odwagi i mocy”). Wyznaniu wiatopogl dowemu towarzyszy 

odpowiedni nastrój, inny w ka dym utworze. U Mickiewicza a  skrzy si  

od zda  wykrzyknikowych wyra aj cych wielkie emocje i przekonanie 

o mo liwo ciach realizacji wszystkich zamierze , u Tetmajera dominuj  

niedopowiedzenia, pytania retoryczne, wprowadzaj ce atmosfer  rezygnacji, 

rozczarowania i niemocy. Ram  kompozycyjn  wiersza Tetmajera tworzy 
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powtórzenie, które wyra a poczucie straconej m odo ci. W „wio nie ycia” 

jego rówie nicy nie widzieli „wiosennego nieba”, b d c m odymi 

nie odczuwali rado ci, energii, pragnienia zmiany wiata. Pytania retoryczne 

ujawniaj  wiadomo  bezpowrotnej straty. Poczuciu straty towarzyszy al 

adresowany do starszego pokolenia, które obarczy o m odych niechcianym 

dziedzictwem braku si y i odwagi. M odzi w wierszu Tetmajera s  

osamotnieni, nieakceptowani, niezrozumiani. wiadomie odrzucili powinno  

„troski o wiat”, nie podj li dzia a  spo ecznych i politycznych. Z wiersza 

nie dowiemy si , jakie idee zast pi y stare. Je li uwzgl dnimy wiatopogl d 

ko ca XIX wieku, kszta towany przez obsesje katastroficzne i filozofi  

Schopenhauera, mo emy stwierdzi , e m odzi nie wskazali kierunku swoich 

dzia a . Tetmajer wyja nia w wierszu przyczyny postawy zdominowanej 

przez rezygnacj . Takie zwroty, jak: „gorzkie godziny daremnych pragnie ”, 

„smutku g biny”, „straszne katusze ducha niepodleg ego” hiperbolizuj  

wizj  ycia zdeterminowanego przez los, ycia skazanego na cierpienie. 

Z bezsilno ci  wobec przeznaczenia wynika postawa dekadencka. M odzi 

z ko ca XIX wieku od egnuj  si  od swej tradycyjnej misji i o to ma do nich 

al pokolenie odchodz ce. Z perspektywy m odych przysz o  jawi si  jako 

katastrofa. Jednak m odzi dekadenci nie maj  poczucia winy. Wybór drogi 

donik d jest w ich przekonaniu konieczno ci  wyros  z niewiary ojców. 

Odchodz ca generacja oczekuje, e m odzi uczyni  wiat lepszym, rozwi  

jego problemy, dodadz  ojcom si y i otuchy. Te oczekiwania  pozostan  

niespe nione. „M odzi” – karmieni chlebem niemocy – równie  s  bezsilni. 

M odzi z ko ca XIX wieku w istocie nie ró ni  si  od starych.  

O ile w tek cie Tetmajera znajdujemy zacytowane pogl dy starszej 

generacji, o tyle w wierszu Mickiewicza pokoleniu „starych” nie zosta  

oddany g os. Jest ono charakteryzowane tylko przez m odych, do których 

adresowana jest wypowied  m odego romantyka. W niezwykle ekspresywnych 

s owach zarzuci  on  pokoleniu klasyków o wieceniowych konserwatyzm, 

marazm, skostnienie. Bierno  poprzedniej generacji utrwala stary, niedobry 

porz dek w wiecie. Rzeczywisto  ta skazana jest na rozk ad, obumieranie. 

Nadszed  czas m odych, których zapa , bezinteresowno , zaanga owanie 

pozwoli zmieni  wiat. 

Oba wiersze w ró ny sposób pokazuj  odwieczny konflikt pokole : 

Mickiewicz nada  swojemu wierszowi kszta t dynamicznego manifestu, 

Tetmajer – form  alu i skargi. Postawa przedstawiciela romantyków jest 

aktywna i pe na optymizmu i wiary w skuteczno  dzia ania, natomiast 

reprezentant m odych z ko ca wieku jest bierny,  pesymistyczny i przekonany 

o w asnej bezsilno ci. Przed pokoleniem pocz tku XIX wieku jest pi kna 

przysz o , pokolenie schy ku wieku jest w swoim mniemaniu stracone.  
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WYPRACOWANIE 

na temat nr 2 

Twórca powie ci realistycznej dysponowa  rozmaitymi sposobami 

kreowania postaci literackiej. Przede wszystkim do g osu dopuszcza  

wszechwiedz cego narratora, który prezentowa  nie tylko bohatera, ale tak e 

stosunek autora do stworzonej postaci. Cz sto posta  literacka 

charakteryzowana by a poprzez dzia anie, wypowiedzi innych bohaterów oraz 

wypowiedzi w asne. Typowe dla powie ci realistycznej by o opisywanie wn trz, 

w którym bohater przebywa  i czu  si  dobrze. Charakter przestrzeni 

odzwierciedla  potrzeby, obyczaje, przyzwyczajenia bohatera. Wykorzystanie 

mowy pozornie zale nej pozwala o przenikn  serce i umys  postaci. 

W kreowaniu bohatera literackiego Prus wykorzystuje tak e marzenie senne. 

Zabieg ten nie by  nowo ci  w literaturze. Od czasów Biblii sen by  stanem, 

w którym cz owiek otrzymywa  od si  nadprzyrodzonych informacje o sobie 

i swojej przysz o ci (np. bohaterowie Starego i Nowego Testamentu, Wi zie  

z III cz. „Dziadów”). W powie ci Prusa marzenie senne dotyczy spraw, 

o których my limy w ci gu dnia i które s  ród em udr ki i niejasnych prze y , 

a ponadto przekazuj  pewn  informacj  o cz owieku.  

Bohaterka powie ci Boles awa Prusa – arystokratka Izabela cka ni 

sen, który odzwierciedla jej niepokoje po pierwszym spotkaniu z kupcem 

Stanis awem Wokulskim.  

Pierwszy akapit podkre la osamotnienie i wyobcowanie panny Izabeli. 

wiat, w którym o warto ci cz owieka decyduj  arystokratyczne tytu y, 

zapomnia  o niej – „znowu siedzi sama w swoim gabinecie”. Za oknem zapada 

zmrok, nadchodzi pora dnia, która sk ania do refleksji nad sob  i swoim losem. 

Narrator (usytuowany poza wiatem przedstawionym) w formie mowy pozornie 

zale nej odtwarza nastrój chwili i opisuje stany emocjonalne bohaterki. Ma 

o niej nieograniczon  wiedz  – zna jej my li i uczucia, wkrada si  nawet do jej 

snu.  

M oda kobieta u wiadamia sobie dramatyzm po o enia. Pan Tomasz 

zad u a si  u swego lokaja, wygrywa pieni dze w karty od kupców, a panna 

Izabela jest zmuszona sprzeda  posagowy serwis. Có  za upokarzaj ca sytuacja 

dla dumnej arystokratki! (wykrzyknienie: „Có  za straszne po o enie!”). Jej los 

zale y od lokajów i kupców. Nie mia aby za z e ojcu, gdyby uprawia  hazard 

dla sportu i przyjemno ci. Panowie przecie  „wygrywaj  tysi ce”. Ale ona wie 

i bardzo nad tym boleje, e ojciec w tak poni aj cy sposób „zarabia” pieni dze 

na utrzymanie domu, „to ju  nawet nie upadek, to ha ba”. 

Nachodz  j  czarne my li, czarne jak zapadaj cy za oknem zmierzch. Jest 

sama, wi c mo e zrzuci  mask  konwenansu, „wypa ” z roli i zajrze  w g b 

swojej udr czonej duszy (upada na szezlong, zas ania oczy obiema r kami – 

w towarzystwie nie mog aby si  tak zachowa ; musi stwarza  pozory, by nikt si  

nie domy li , e maj tek ckich znajduje si  na granicy bankructwa). 

Narastaj cy niepokój bohaterki o los swój i ojca oddaj  niedopowiedzenia 
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zako czone wielokropkiem, wykrzyknienia, pytania retoryczne i s owa o silnym 

zabarwieniu emocjonalnym („straszne”, „upad a na szezlong”, „b aga  go”). 

Gdy wymawia nazwisko Wokulskiego, mówi szeptem, jakby ba a si  w asnych 

my li, które wypowiedziane g o no mog yby sprowadzi  nieszcz cie. Ten 

cz owiek j  intryguje, ale i przera a. Gdy zobaczy a go po raz pierwszy, ukaza  

si  jej „pod rozmaitymi postaciami” (filantrop, powiernik ojca, przyjaciel domu, 

partner do gry w pikiet . Oszust to czy uczciwy cz owiek?) By a zaskoczona tym, 

e Wokulski ma do czynienia z jej ciotk  i ojcem. Ale jeszcze nie umie sobie 

wyt umaczy , co j  w tym cz owieku niepokoi.  

Tymczasem w gabinecie jest ju  ciemno. Uliczne latarnie rzucaj  cie  na ciany 

i firanki, uk adaj  si  w z owró bny znak krzy a. Ten obraz wywo uje w pannie 

Izabeli niejasne skojarzenia i wspomnienia. Jawa miesza si  ze snem, 

a oniryczna rzeczywisto , w któr  wchodzi Izabela, zaczyna si  rz dzi  swoimi 

prawami. Sen ujawnia jej nie do ko ca u wiadomione l ki.  

Podró  powozem „na kraw dzi pier cienia”  symbolizuje upokarzaj ce 

po o enie panny, przywi zanie do klasowych przes dów, niemo no  wyj cia 

poza konwenans i stereotypy my lowe arystokracji. Pier cie  to tajemniczy 

kr g, z którego panna Izabela nie mo e i nie chce si  wyrwa . Bohaterka nale y 

do hermetycznego wiata ludzi uprzywilejowanych, którzy s dz , e z tytu u 

pochodzenia przys uguje im lepszy los, a zwykli ludzie istniej  tylko po to, by im 

s u y  (opozycja: pier cie  – jezioro). W takim wiecie czuje si  bezpiecznie, 

„jedzie przez jak  znan  miejscowo ”.  

Czas i przestrze  zosta y zestawione na zasadzie kontrastu. Czas podlega 

ruchowi (up ywa) – promienie s oneczne przesuwaj  si  do ty u 

po „lakierowanym skrzydle powozu”, przestrze  pozostaje nieruchoma – powóz 

„ani zbli a si  do niczego, ani od niczego nie oddala”. Ten obraz oddaje 

pozorny ruch w przestrzeni (s ycha  turkot, pojazd „jedzie w dó , a tak jakby 

sta  w miejscu”) i zapowiada zgub , czyli spo eczn  degradacj  rodu ckich 

(jazda po kraw dzi pier cienia, jazda na dó ). Rozdra niona „utajonym ruchem 

powozu” i oboj tno ci  ojca zadaje sobie pytanie: „czy my jedziemy, 

czy stoimy?” Zastosowana forma liczby mnogiej pozwala przypuszcza , e obraz 

odnosi si  nie tylko do po o enia ojca i córki, ale i arystokracji. Pozorny ruch 

pojazdu symbolizuje stagnacj , marazm i konserwatyzm grupy spo ecznej, która 

nie umie przystosowa  si  do nowej rzeczywisto ci (nadchodzi czas ludzi pracy 

i czynu), która kurczowo trzyma si  kraw dzi pier cienia. Opis zachowania pana 

Tomasza jest tego potwierdzeniem. Nie odpowiada na pytanie córki, ogl da 

sobie paznokcie i od czasu do czasu zerka na okolic , co mo na interpretowa  

jako egoizm, niezaanga owanie si , zamkni cie w wiecie w asnych potrzeb.  

W rodku pier cienia znajduje si  jezioro „czarnych dymów i bia ych 

par”, sk d dochodz  odg osy furkocz cych maszyn. W sen panny Izabeli 

wkracza wiat rzeczywisty. pi ona niespokojnie, jeszcze jaki  czas pozostaje 

na granicy tego, co wiadome i pod wiadome. Potem senne majaki poch on  j  

ca kowicie. Istnienia jeziora bardziej si  domy la ni  je widzi (wida  je jakby). 
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Ona nale y do wiata „zielono ci”. Obydwa wiaty, zestawione na zasadzie 

kontrastu, maj  symboliczn  wymow . We nie arystokratki zielono  gór 

i lasów mo na odczyta  jako izolowanie si  od prawdziwej rzeczywisto ci, 

trwanie w wiecie fa szywych idea ów. Jezioro to obrazowy ekwiwalent 

prawdziwego ycia, które toczy si  gdzie  tam, „na dole”, gdzie z o miesza si  

z dobrem, piek o z niebem (symbolika kolorów: czer  – biel), gdzie wre 

codzienna praca (turkot machin) i toczy si  walka o przetrwanie. I w a nie z tej 

rzeczywisto ci wy ania si  cz owiek – potwór. To Wokulski – wszak o nim 

my la a po zapadni ciu zmroku. Zapami ta a jego czerwone r ce przy 

pierwszym spotkaniu.  

Opis galanteryjnego kupca jest bardzo plastyczny i sugestywny. Wszystkie 

elementy tego obrazu ujawniaj  my li i l ki Izabeli. Wy oni  si  nagle z podziemi 

(niskie pochodzenie), ma krótko ostrzy one w osy, opalon  twarz i czerwone 

r ce (symbol prostactwa i niskiego pochodzenia). Nosi zasmolon  koszul  

z zawini tymi do okci r kawami (cz owiek pracy i czynu), ma postur  

gladiatora (symbol si y). Ona boi si  takich ludzi, oni s  ulepieni z innej gliny. 

Wokulski gra z panem Tomaszem w karty. Z wachlarza kart (symbol 

potencjalnych mo liwo ci podsuni tych przez los) wyci ga jedn , by rzuci  j  

na przednie siedzenie powozu. Wszystko stawia na t  kart  (symbol po wi cenia 

si  jednej idei – idei mi o ci do kobiety). Ten senny majak budzi l k 

i przera enie Izabeli. „To straszny cz owiek” mówi do ojca. „Straszny cz owiek” 

znika w oparach dymu, ale w pami ci panny utrwalaj  si  dwa niepokoj ce 

obrazy: obna ona r ka z kart  i „szczególny” wzrok jej prze ladowcy.  

Wyliczenia w formie pyta  retorycznych uporz dkowanych anaforycznie, 

rozpoczynaj ce si  od partyku : „czy”, „mo e” urzeczywistniaj  rozpaczliwe 

poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o znaczenie sennych omamów. Symboliczny 

j zyk snu przemawia bowiem do cz owieka wieloznacznymi obrazami. 

Konstatacja Izabeli oparta na zasadzie antytezy (mo e to – nie to) oddaje 

nawarstwiaj ce si  w niej przera enie i poczucie osaczenia. Ona ju  wie, 

e Wokulskiemu nie chodzi o pana Tomasza i  ciotk  („cz owiek pogr ony 

w dymie wci  patrzy jej w oczy i karty nie rzuca”). Ju  ich omota  

i podporz dkowa  sobie, eby nie powiedzie  „kupi ”, zdoby  ich zaufanie 

(„nawet tacy nie robi  nic z ego kobietom.”). Odkrywa prawd  („Wi c mo e... 

Ach!). Stawk  w tej grze jest  ONA! M oda kobieta troszcz ca si  o los i honor 

ojca jest zawiedziona jego postaw ; jego bierno ci  i zgod  na plany 

Wokulskiego. 

Sen t umaczy jej intuicyjn  niech  do Wokulskiego. Odkrywa, e to 

wytrawny gracz, zdobywca, cz owiek maj tny i wp ywowy, który nie spocznie 

dopóty, dopóki nie osaczy jej ze wszystkich stron. Izabela stawia si  w roli ofiary 

uciekaj cej przed my liwym – zrywa si  z szezlonga, wybiega do przedpokoju. 

Prosi pann  Florentyn  o wniesienie lampy do jej gabinetu. wiat o przep dza 

czarne my li i wyznacza granic  mi dzy snem i jaw . Izabela wraca 
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do bezpiecznego wiata. L ki spycha do pod wiadomo ci ( mieje si : „tak mi si  

co  majaczy o”). 

Sen Izabeli wiele powiedzia  o bohaterce. Z jednej strony ujawni  jej 

marzycielskie usposobienie, z drugiej pokaza , e nie jest naiwn  pann , która 

nie rozumie ekonomicznej sytuacji rodziny. Sen potwierdzi  jej wra liwo , 

honor i niemo no  oderwania si  od my lenia kategoriami swojej klasy. 

Ponadto odkry  przed czytelnikiem motywy post powania ckiej w relacjach 

z Wokulskim, ujawni  skrywan  niech  i odraz  („zasmolona koszula”, 

„czerwone r ce”) do cz owieka „nie jej gatunku”. Ods oni  jej charakter (nieco 

neurotyczne usposobienie), wydoby  nieu wiadomione l ki i niepokoje. Pe ni sen 

wreszcie funkcj  proroctwa – zapowiada „zje d anie w dó ” – z Kwiryna u 

do sklepu. Obawy panny Izabeli s  uzasadnione, intuicyjnie przeczuwa, 

e nie b dzie umia a obroni  si  przed cz owiekiem takim jak Wokulski. 
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