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LISTOPAD
ROK 2008 

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY 
Z OPERONEM 

J¢ZYK POLSKI

POZIOM ROZSZERZONY

Czas pra cy 180 mi nut

In struk cja dla zda jà ce go

1. Sprawdê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 12 stron.
Ewen tu al ny brak zg∏oÊ prze wod ni czà ce mu ze spo ∏u nad zo -
ru jà ce go eg za min. 

2. Roz wià za nia za daƒ za mieÊç w miej scu na to prze zna czo -
nym. 

3. Pisz czy tel nie. U˝y waj d∏u go pi su/pió ra tyl ko z czar nym
tu szem/atra men tem. 

4. Nie u˝y waj ko rek to ra, a b∏´d ne za pi sy wy raê nie prze kreÊl. 
5. Pa mi´ taj, ˝e za pi sy w brud no pi sie nie pod le ga jà oce nie. 
6. Mo ̋ esz ko rzy staç ze s∏ow ni ka po praw nej pol sz czy zny

i s∏ow ni ka or to gra ficz ne go.

˚y czy my po wo dze nia!

PESEL ZDAJÑCEGO

dysleksja

Wpisuje zdajàcy przed rozpocz´ciem pracy

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.
Kopiowanie w ca∏oÊci lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadaƒ przez

dyrektorów szkó∏ bioràcych udzia∏ w programie Próbna Matura z OPERONEM.

KOD
ZDAJÑCEGO

Za rozwiàzanie

wszystkich zadaƒ

mo˝na otrzymaç

∏àcznie

50 punktów

Cz´Êç I – 10 pkt

Cz´Êç II – 40 pkt
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J´zyk polski. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Cz´Êç I – ro zu mie nie czy ta ne go tek stu

Prze czy taj uwa˝ nie tekst, a na st´p nie wy ko naj za miesz czo ne pod nim za da nia. Od po wia daj je dy nie

na pod sta wie tek stu i w∏a sny mi s∏o wa mi – chy ba ˝e w za da niu po le co no ina czej. Udzie laj ty lu od -

po wie dzi, o ile je steÊ pro szo na/y. W za da niach za mkni´ tych wy bierz tyl ko jed nà z za pro po no wa nych

od po wie dzi.

Umberto Eco, Od form abstrakcyjnych do g∏´bi materii (fragment)

1. „Szu kaç po sà gów wÊród ka mie ni”

Sztu ka wspó∏ cze sna od kry ∏a war toÊç i p∏od noÊç ma te rii. Nie zna czy to oczy wi Êcie, ˝e ar ty Êci in -

ne go cza su nie by li Êwia do mi, ˝e pra cu jà nad pew nym ma te ria ∏em, i nie ro zu mie li, jak z owe go ma -

te ria ∏u wy wo dzà si´ ich kon struk cje, nie jed na twór cza pod po wiedê, prze szko da i wy zwo le nie. Ju˝

Mi cha∏ Anio∏ utrzy my wa∏, rzecz po wszech nie zna na, i˝ rzeê ba ja wi ∏a mu si´ ja ko ju˝ po ten cjal nie za -

war ta w blo ku mar mu ru, tak ˝e ar ty Êcie nie po zo sta wa ∏o nic in ne go, jak od kuç z ka mie nia to, co

zb´d ne, aby wy do byç na Êwia t∏o owà for m´, ja kà ma te ria ju˝ za wie ra ∏a. I tak po sy ∏a∏ on, jak opo wia -

da jà bio gra fo wie, „swo je go cz∏o wie ka, aby szu ka∏ po sà gów wÊród ka mie ni”. Je ̋ e li jed nak ar ty Êci za -

wsze wie dzie li, ˝e po win ni pro wa dziç dia log z ma te rià i od naj dy waç w niej êró d∏o in spi ra cji, to

twier dzo no prze cie˝, ˝e ma te ria jest sa ma w so bie bez kszta∏t na, a pi´k no po wsta je do pie ro po tem,

gdy od ci Ênie si´ w niej pew na idea i pew na for ma. Es te ty ka Be ne det ta Cro ce go uczy ∏a wr´cz, ˝e

praw dzi wa in wen cja ar ty stycz na roz wi ja si´ w mo men cie in tu icji i eks pre sji, któ ra spe∏ nia si´ ca∏ ko -

wi cie we wn´ trzu twór cze go du cha, pod czas gdy je go tech nicz ne uze wn´trz nie nie, prze k∏ad po etyc -

kiej fan ta zji na dêwi´ ki, ko lo ry, s∏o wa lub kszta∏ ty ka mie nia sta no wi∏ by je dy nie fakt ubocz ny, któ ry

ni cze go w grun cie rze czy nie do da je do pe∏ ni i skoƒ czo no Êci dzie ∏a.

2. Wspó∏ cze sne prze war to Êcio wa nie ma te rii

W re ak cji na to prze ko na nie es te ty ka wspó∏ cze sna prze war to Êcio wa ∏a ma te ri´. In wen cja, któ ra

mia ∏a by si´ ca∏ ko wi cie mie Êciç w do mnie ma nych g∏´ biach Du cha i nie mieç nic wspól ne go z wy zwa -

nia mi fi zycz nej i kon kret nej rze czy wi sto Êci, jest bla dym fan ta zma tem. Pi´k no, praw da, in wen cja,

kre acja nie sta no wià je dy nie cz´ Êci ja kiejÊ aniel skiej du cho wo Êci, ale ma jà tak ̋ e do czy nie nia ze

Êwia tem rze czy, któ rych mo˝ na do tknàç, któ re wy dzie la jà za pach, przy upad ku ro bià ha ∏as, za spra -

wà pra wa gra wi ta cji cià ̋ à ku do ∏o wi i pod da ne sà zu ̋ y ciu i prze mia nom, upad ko wi oraz roz wo jo wi.

Pod czas gdy teo rie es te tycz ne ca∏ ko wi cie prze war to Êcio wa ∏y wa g´ pra cy „nad”, „za po mo cà”

i „w” ma te rii, ar ty Êci XX wie ku cz´ sto sku pia li uwa g´ wy ∏àcz nie na niej, tym in ten syw niej, im bar -

dziej po rzu ce nie mo de li fi gu ral nych po py cha ∏o ich do no wych od kryç w kró le stwie mo˝ li wych

form. I tak dla wi´k szej cz´ Êci sztu ki wspó∏ cze snej ma te ria sta je si´ ju˝ nie tyl ko cia ∏em dzie ∏a, ale

tak ̋ e je go ce lem, przed mio tem dys kur su es te tycz ne go. Ma lar stwo zwa ne abs trak cyj nym ozna cza ∏o

triumf plam, p´k ni´ç, gru dek, fa∏d i na ka paƒ itp.

Nie kie dy ar ty sta po zwa la dzia ∏aç sa mym ma te ria ∏om, ko lo rom, któ ry mi swo bod nie pry ska na p∏ót -

no, wor ko wi lub me ta lo wi, któ re z ca ∏à bez po Êred nio Êcià mó wià o przy pad ko wym i nie prze wi dzia -

nym roz dar ciu. W ten spo sób dzie ∏o sztu ki zda je si´ wy rze kaç wszel kiej for my, aby po zwo liç ob ra -

zo wi lub rzeê bie staç si´ czymÊ nie mal na tu ral nym, da rem przy pad ku, po dob nie jak fi gu ry, któ re fa le

mor skie ry su jà na pia sku lub kro ple desz czu ˝∏o bià w b∏o cie. Nie któ rzy ma la rze abs trak cyj ni nada li

swo im dzie ∏om ty tu ∏y, któ re przy wo ∏u jà obec noÊç su ro we go ma te ria ∏u, ist nie jà ce go przed in ten cjà ar -

ty stycz nà: ma ka dam, as fal ty, bru ki, t∏u czeƒ, ple Ênie, od ci ski, gle by, tka ni ny, alu wia, ˝u˝ le, rdze, od -

ci´ cia, wió ry… Lecz ar ty sta nie za pra sza nas tak po pro stu (za po mo cà pi sem ne go prze s∏a nia, za ∏ó˝ -

my) do pój Êcia i ob ser wo wa nia na w∏a snà r´ k´ rdzy i as fal tu, smo ∏y i p∏ót na wor ków po rzu co nych

na ja kimÊ stry chu, ale sam u˝y wa tej ma te rii, aby stwo rzyç pew ne dzie ∏o; w ten spo sób wy bie ra jà

i uwy raê nia, a za tem nie fo rem ne mu i abs trak cyj ne mu na da je jed nak pew nà for m´ i od ci ska na nim
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pie cz´ç swe go sty lu. Je dy nie zo ba czyw szy dzie ∏o sztu ki abs trak cyj nej, mo ̋ e my si´ czuç za ch´ ce ni

do zg∏´ bia nia wra˝ liw szym okiem tak ̋ e plam na praw d´ przy pad ko wych, na tu ral nej roz cià g∏o Êci

t∏ucz nia, roz wi ja nia si´ pew nych tka nin, wy mi´ tych al bo dziu ra wych. Tak za tem owo ba da nie ma te -

rii i pra ca nad nià pro wa dzi nas do od kry cia w niej se kret nej pi´k no Êci.

3. Przed miot zna le zio ny

Tak za tem po win ni Êmy po strze gaç po ety k´ przed mio tu zna le zio ne go (lub re ady ma de), ja kà ju˝

na po czàt ku wie ku za pro po no wa li ta cy ar ty Êci jak Du champ. Przed miot ist nie je sa mo dziel nie, ale ar -

ty sta dzia ∏a jak ktoÊ, kto prze cha dza jàc si´ po pla ̋ y, od kry wa musz l´ lub ka mieƒ wy g∏a dzo ny przez

mo rze, za no si je do do mu i k∏a dzie na stó∏, tak jak by by ∏y dzie ∏a mi sztu ki, któ re ob ja wia jà nie ocze -

ki wa ne pi´k no. W ten spo sób zo sta ∏y „wy bra ne” ja ko rzeê by: przy rzàd do osà cza nia bu te lek, ko ∏o ro -

we ru, krysz ta∏ bi zmu tu, bry ∏a geo me trycz na po czàt ko wo o funk cjach dy dak tycz nych, kie li szek znie -

kszta∏ co ny przez tem pe ra tu r´, ma ne kin lub na wet pi su ar. Na tu ral nie in ten cjà ta kie go wy bo ru jest

pro wo ka cja, ale tak ̋ e prze ko na nie, ˝e ka˝ dy (naj bar dziej nie po zor ny na wet) przed miot ma aspek ty

for mal ne, na któ re rzad ko zwra ca my uwa g´. Gdy ju˝ zo sta nà wy od r´b nio ne, „umiesz czo ne w ra -

mach” i pod da ne na szej kon tem pla cji, przed mio ty te na bie ra jà zna cze nia es te tycz ne go, tak jak gdy -

by pod ro bio ne by ∏y r´ kà au to ra.

4. Od ma te rii re pro du ko wa nej do prze my s∏o wej, ku g∏´ bi ma te rii

Kie dy in dziej ar ty sta nie znaj du je, lecz w∏a snà r´ kà od twa rza od ci nek dro gi, graf fi ti na mu rze, jak

w przy pad ku chod ni ków ulicz nych Du buf fe ta lub p∏ó cien ze psu tych przez in fan tyl ne ba zgro ∏y Cy

Twom bly’ego. Tu taj dzia ∏a nie ar ty stycz ne jest bar dziej wi docz ne, ar ty sta od twa rza Êwia do mie

i za po mo cà wy ra fi no wa nej tech ni ki to, co mu si jed nak wy da waç si´ przy pad ko we, ma te ri´ w sta -
nie dzi kim. In nym ra zem ma te ria nie jest na tu ral na, ale jest od pad kiem prze my s∏o wym lub przed -

mio tem ko mer cyj nym, któ ry prze sta∏ ju˝ byç u˝yt ko wa ny i od zy ska ny zo sta∏ z ku b∏a na Êmie ci.

I oto César kom pry mu je1, znie kszta∏ ca i eks po nu je wy krzy wio ny me tal sta rej ch∏od ni cy sa mo cho -

do wej, Ar man wy pe∏ nia prze zro czy stà szka tu∏ k´ sto sem sta rych oku la rów, Rau schen berg przy kle ja

do p∏ót na opar cie krze s∏a lub tar cz´ ze ga ra, Lich ten ste in w ogrom nych roz mia rach i nad zwy czaj

wier nie ko piu je wi nie t´ ze sta re go al bu mu ko mik sów, An dy War hol pro po nu je pusz k´ Co ca -Co li lub

zu py Camp bel la…

W tych wy pad kach ar ty sta sta je si´ rzecz ni kiem drwià cej po le mi ki prze ciw uprze my s∏o wio ne mu

Êwia tu, wy sta wia do ku men ty ar che olo gicz ne wspó∏ cze sno Êci, kon su mo wa nej dzieƒ po dniu, pe try fi -

ku je2 w swym iro nicz nym mu zeum rze czy, któ re wi du je my na co dzieƒ, nie zda jàc so bie spra wy, ˝e

dzia ∏a jà one na nasz wzrok jak fe ty sze. Wsze la ko za spra wà swej dzi kiej lub te˝ drwià cej po le mi ki

uczy nas tak ̋ e ko chaç owe przed mio ty; przy po mi na nam, ˝e rów nie˝ Êwiat prze my s∏u ma „for my”,

któ re mo gà prze ka zaç nam emo cj´ es te tycz nà. Po tym, gdy przed mio ty te prze sta ∏y ju˝ byç do bra mi

kon sump cyj ny mi, sta ∏y si´ nie po trzeb ne, zo sta ∏y iro nicz nie od ku pio ne ze swo jej „nie po trzeb no Êci”

i swe go „ubó stwa”, wr´cz swo jej n´ dzy – ob ja wia ∏y nie ocze ki wa ne pi´k no. DziÊ wresz cie wy ra fi no -

wa ne tech ni ki elek tro nicz ne po zwa la jà nam od na leêç nie ocze ki wa ne aspek ty for mal ne tak ̋ e w sa mej

g∏´ bi ma te rii, tak jak kie dyÊ mo˝ na by ∏o po dzi wiaç pod mi kro sko pem pi´k no krysz ta∏ ków Ênie gu.

Ro dzi si´ w ten spo sób no wa for ma przed mio tu zna le zio ne go, któ ry nie jest przed mio tem rze mieÊl -

ni czym ani prze my s∏o wym, ale g∏´ bo kim zna mie niem na tu ry, tka ni nà nie wi dzial nà dla na sze go oka.

Oto no wa „es te ty ka frak ta li3”.

U. Eco, Hi sto ria pi´k na, pod red. tego˝, prze∏o˝y∏a A. Kuciak, Po znaƒ 2006, s. 401–409

J´zyk polski. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

1 komprymowaç – t∏oczyç, spr´˝aç; zacieÊniaç, redukowaç
2 petryfikowaç – utrwalaç coÊ w pewnej niezmiennej formie
3 fraktal – obiekt samopodobny (tzn. taki, którego cz´Êci sà podobne do ca∏oÊci) albo „nieskoƒczenie subtelny” (ukazujàcy

subtelne detale nawet w wielokrotnym powi´kszeniu)
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J´zyk polski. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Za da nie 1. (1 pkt)
Wy ja Ênij ty tu∏ pierw sze go aka pi tu „Szu kaç po sà gów wÊród ka mie ni”.

Za da nie 2. (1 pkt)
Ja ka jest za sad ni cza ró˝ ni ca mi´ dzy po dej Êciem do ma te rii ar ty stów epok po przed nich i ar ty stów

wspó∏ cze snych?

Za da nie 3. (1 pkt)
Umber to Eco wie lo krot nie przy wo ∏u je wspó∏ cze snych ar ty stów i ich dzie ∏a. W ja kim ce lu to czy ni?

Za da nie 4. (1 pkt)
Na czym po le ga dzia ∏a nie ar ty sty w pro ce sie prze mia ny np. ko ∏a ro we ro we go w dzie ∏o sztu ki?

Za da nie 5. (1 pkt)
Czym kie ru je si´ ar ty sta, wy bie ra jàc okre Êlo ne przed mio ty, aby uczy niç z nich dzie ∏o sztu ki?
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Za da nie 6. (1 pkt)
Au tor wie lo krot nie po s∏u gu je si´ licz bà mno gà, np. „za pra sza nas”, „pro wa dzi nas”, „po win ni Êmy”,

„zwra ca my”, „po zwa la jà nam”. W ja kim ce lu to czy ni?

Za da nie 7. (1 pkt)
Umber to Eco ana li zu je ró˝ no rod ne po dej Êcia wspó∏ cze snych ar ty stów do ma te rii. Wy mieƒ trzy

z nich.

Za da nie 8. (1 pkt)
„Tak za tem po win ni Êmy po strze gaç po ety k´ przed mio tu zna le zio ne go…” – to po czà tek zda nia

w cz´ Êci trze ciej tek stu. OkreÊl, ja kà funk cj´ w struk tu rze tek stu pe∏ ni to zda nie.

Za da nie 9. (1 pkt)
OkreÊl sto su nek au to ra do sztu ki wspó∏ cze snej:

A. iro nia

B. ak cep ta cja 

C. po t´ pie nie

D. obo j´t noÊç

Za da nie 10. (1 pkt)
Wymieƒ trzy role, jakie – wed∏ug Umberto Eco – sztuka pe∏ni w ˝yciu cz∏owieka.

a)

b)

c)

J´zyk polski. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
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J´zyk polski. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Cz´Êç II.  – pisanie tek stu w∏a sne go w zwiàz ku z tek stem li te rac kim za miesz czo nym w ar ku szu
Wy bierz te mat i na pisz wy pra co wa nie nie krót sze ni˝ dwie stro ny (oko ∏o 250 s∏ów).

Te mat I: Ana li zu jàc i in ter pre tu jàc wiersz Zbi gnie wa Her ber ta Po t´ ga sma ku, zwróç uwa g´
na po sta w´ pod mio tu li rycz ne go wo bec ist nie jà cej rze czy wi sto Êci.

Zbi gniew Her bert, Po t´ ga sma ku

Pa ni Pro fe sor Izy do rze Dàmb skie j 4

To wca le nie wy ma ga ∏o wiel kie go cha rak te ru

na sza od mo wa nie zgo da i upór

mie li Êmy odro bi n´ ko niecz nej od wa gi

lecz w grun cie rze czy by ∏a to spra wa sma ku

Tak sma ku

w któ rym sà w∏ók na du szy i chrzàst ki su mie nia

Kto wie gdy by nas le piej i pi´k niej ku szo no

s∏a no ko bie ty ró ̋ o we p∏a skie jak op∏a tek

lub fan ta stycz ne two ry z ob ra zów Hie ro ni ma Bo scha

lecz pie k∏o w tym cza sie by ∏o ja kie 

mo kry dó∏ za u∏ek mor der ców ba rak

na zwa ny pa ∏a cem spra wie dli wo Êci

sa mo gon ny Me fi sto w le ni now skiej kurt ce

po sy ∏a∏ w te ren wnu cz´ ta Au ro ry

ch∏op ców o twa rzach ziem nia cza nych

bar dzo brzyd kie dziew czy ny o czer wo nych r´ kach

Za iste ich re to ry ka by ∏a a˝ na zbyt par cia na

(Ma rek Tul liusz ob ra ca∏ si´ w gro bie)

∏aƒ cu chy tau to lo gii pa r´ po j´ç jak ce py 

dia lek ty ka opraw ców ˝ad nej dys tynk cji w ro zu mo wa niu

sk∏ad nia po zba wio na uro dy ko niunk ti wu

Tak wi´c es te ty ka mo ̋ e byç po moc na w ˝y ciu

nie na le ̋ y za nie dby waç na uki o pi´k nie

Za nim zg∏o si my ak ces trze ba pil nie ba daç

kszta∏t ar chi tek tu ry rytm b´b nów i pisz cza ∏ek

ko lo ry ofi cjal ne nik czem ny ry tu a∏ po grze bów

Na sze oczy i uszy od mó wi ∏y po s∏u chu

ksià ̋ ´ ta na szych zmy s∏ów wy bra ∏y dum ne wy gna nie

4 Izydora Dàmbska (1904–1983) – profesor Uniwersytetu Jagielloƒskiego, filozof, w 1964 r. usuni´ta z uczelni z powodów

politycznych
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To wca le nie wy ma ga ∏o wiel kie go cha rak te ru

mie li Êmy odro bi n´ nie zb´d nej od wa gi

lecz w grun cie rze czy by ∏a to spra wa sma ku

Tak sma ku

któ ry ka ̋ e wyjÊç skrzy wiç si´ wy ce dziç szy der stwo

choç by za to mia∏ spaÊç bez cen ny ka pi tel cia ∏a 

g∏o wa

Z to mu Ra port z ob l´ ̋ o ne go mia sta, 1983

Te mat II: Dwa por tre ty w∏ad ców. Ana li zu jàc po da ne frag men ty Fa ra ona Bo le s∏a wa Pru sa oraz
Szew ców Sta ni s∏a wa Igna ce go Wit kie wi cza, przed staw i po rów naj kre acje bo ha te rów.

Bo le s∏aw Prus, Fa ra on (frag ment)

W Egip cie by∏ je den jaw ny w∏ad ca: fa ra on. On rzà dzi∏, on chcia∏, on my Êla∏ za wszyst kich, i bia -

da te mu, kto oÊmie li∏ by si´ wàt piç g∏o Êno o wszech po t´ dze fa ra ona al bo mó wiç o ja kichÊ swo ich za -

mia rach czy choç by o zmia nach w ogó le. Pla ny ro bi ∏y si´ tyl ko w jed nym miej scu: w sa li, gdzie fa -

ra on s∏u cha∏ zdaƒ cz∏on ków ra dy przy bocz nej i wy po wia da∏ jej swo je opi nie. Wszyst kie te˝ zmia ny

mo g∏y wyjÊç tyl ko stam tàd. Tam p∏o n´ ∏a je dy na wi docz na lam pa mà dro Êci paƒ stwo wej, któ rej blask

oÊwie tla∏ ca ∏y Egipt. Ale i o tym bez piecz niej by ∏o mil czeç. […]

Rów no ze wscho dem s∏oƒ ca Ram zes XIII na cze le drob ne go or sza ku wje cha∏ w pa ∏a co wy dzie dzi -

niec, gdzie s∏u˝ ba upa d∏a przed nim na twarz, a gwar dia spre zen to wa ∏a broƒ przy od g∏o sie tràb i b´b -

nów.

Po wi taw szy woj sko je go Êwià to bli woÊç uda∏ si´ do ∏a zien ki i wzià∏ kà piel prze sy co nà won no Êcia -

mi. Na st´p nie po zwo li∏ upo rzàd ko waç bo skie w∏o sy; lecz gdy fry zjer naj po kor niej za py ta∏ go: czy

ka ̋ e ogo liç g∏o w´ i za rost? – pan od rzek∏:

– Nie po trze ba. Nie je stem ka p∏a nem, tyl ko ˝o∏ nie rzem.

S∏o wa te w chwi l´ póê niej prze sz∏y do sa li au dien cjo nal nej, w go dzi n´ obie g∏y pa ∏ac, oko ∏o po ∏u -

dnia roz nio s∏y si´ po mie Êcie Mem fis, a nad wie czo rem zna ne by ∏y we wszyst kich Êwià ty niach paƒ -

stwa, od Ta mi -n -hor i Sab ne -Che tam na pó∏ no cy do Su unu i Pi lak na po ∏u dniu.

Na t´ wieÊç no mar cho wie, szlach ta, woj sko, lud i cu dzo ziem cy sza le li z ra do Êci, ale Êwi´ ty stan

ka p∏aƒ ski tym gor li wiej ob cho dzi∏ ˝a ∏o b´ po zmar ∏ym fa ra onie.

Wy szed∏ szy z kà pie li je go Êwià to bli woÊç przy wdzia∏ krót kà ko szu l´ ˝o∏ nier skà w czar ne i ˝ó∏ te pa -

sy, na nià z∏o ty na pier Ênik, na no gi san da ∏y przy wià za ne rze mie nia mi, a na g∏o w´ p∏yt ki he∏m z kol -

cem. Po tem przy pa sa∏ sta lo wy miecz asy ryj ski, któ ry mu to wa rzy szy∏ w bi twie przy So do wych Je -

zio rach, i – oto czo ny wiel kà Êwi tà je ne ra ∏ów, z chrz´ stem i brz´ kiem wszed∏ na sa l´ au dien cjo nal nà.

Tam za stà pi∏ mu dro g´ ar cy ka p∏an Her hor […] sk∏o ni∏ si´ przed Ram ze sem i rzek∏ wzru szo ny:

– Pa nie! Wiecz nie ˝y jà ce mu oj cu wa sze mu po do ba ∏o si´ odejÊç do bo gów, gdzie kosz tu je wie ku -

iste go szcz´ Êcia. Na cie bie zaÊ spa da obo wià zek trosz czyç si´ lo sem osie ro co ne go paƒ stwa.

Bàdê wi´c po zdro wio ny, pa nie i w∏ad co Êwia ta, i – niech ˝y je wiecz nie je go Êwià to bli woÊç fa ra on

Cham -sam -me rer -amen -Ra mes ses -ne ter -hog -an!...

Obec ni z za pa ∏em po wtó rzy li ten okrzyk. Spo dzie wa no si´, ˝e no wy w∏ad ca oka ̋ e ja kieÊ wzru sze -

nie lub za k∏o po ta nie. Na po dziw jed nak wszyst kich pan tyl ko zmarsz czy∏ brwi i od par∏:

– Zgod nie z wo là Êwià to bli we go oj ca i pra wa mi Egip tu obej mu j´ rzà dy i spe∏ niaç je b´ d´ na chwa -

∏´ paƒ stwa i szcz´ Êcie lu du...
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Sta ni s∏aw Igna cy Wit kie wicz, Szew cy (frag ment)

Akt II

Wi´ zie nie. Sa la przy mu so wej bez ro bot no Êci, prze dzie lo na tzw. „ba la ska mi” na dwie cz´ Êci: na le -

wo nie ma nic, na pra wo – wspa nia le urzà dzo ny warsz tat szew ski. W Êrod ku na pod wy˝ sze niu, od -

gro dzo na ozdob ny mi kra ta mi od resz ty sa li, ka te dra dla pro ku ra to ra, za nià drzwi, a nad nià wi -

tra˝, przed sta wia jà cy „b∏o go s∏a wieƒ stwo pra cy za rob ko wej” – mo ̋ e byç zu pe∏ nie nie zro zu mia ∏a

ku bi stycz na bzdu ra – wy ja Ênia jà wi dzom po wy˝ sza na zwa, wy pi sa na ogrom ny mi li te ra mi. […]

SCU RVY 

do ry mu do „chce”

H´, he. Ja wi´ cej cier pi´, bo nie wiem zu pe∏ nie, kim je stem, od cza su jak mam w∏a dz´ po li tycz nà.

Spra wie dli woÊç tyl ko w naj bar dziej md∏ych, de mo kra tycz nych, drob no miesz czaƒ skich re pu bli kach

by ∏a na praw d´ nie za le˝ na, kie dy si´ nic spo ∏ecz nie wa˝ ne go nie dzia ∏o, kie dy nie by ∏o ˝ad nych ak -

tu al nych prze mian, kie dy

Z roz pa czà w g∏o sie 

po pro stu by ∏o sto jà ce, cuch nà ce ba gno! O – gdy by mo˝ na urzà dziç otwar tà, po li tycz nà cze re zwy -

czaj k´, nie ma jà cà nic wspól ne go z sà da mi! […] 

za my Êlo ny 

Nie wiem, czy je stem ty pem tchó rza wy two rzo nym przez dyk ta tu r´, czy praw dzi wym wy znaw cà fa -

szy zmu w wy da niu „Dziar skich Ch∏op ców”? T´ ̋ y zna sa ma w so bie! Kim je stem? Bo ̋ e! Com ja

z sie bie uczy ni∏! Li be ra lizm to gu ano – to naj gor sze z k∏amstw. Bo ̋ e, Bo ̋ e! – je stem ca ∏y z gu my,

któ rà na coÊ nie wia do me go na cià ga jà. Kie dy˝ p´k n´ wresz cie? Tak ˝yç nie mo˝ na, nie wol no, a ˝y -

je si´ jed nak – to strasz ne. […]

[do Sa je ta na]

Milcz – nie poj mu jesz po twor ne go kon flik tu prze ciw nych po t´g w mym wn´ trzu. Ja k∏a mi´ z ca ∏à

Êwia do mo Êcià ja ko mi ni ster, ja wie szam bez prze ko na nia, aby ˝reç te wà par sje, te mà twy tak smacz -

ne dia bel nie z Za to ki Mek sy kaƒ skiej – tak: mu sz´ k∏a maç i po wiem ci, ˝e dziÊ 98% – ob li cze nie

G∏ów ne go Urz´ du Sta ty stycz ne go – bo sta ty sty ka wszyst kim jest dziÊ i w fi zy ce, i co naj wa˝ niej sze

w me ta fi zy ce mo na do lo gicz nej z jej pry ma tem ma te rii ˝y wej – otó˝ 98% tej ca ∏ej na szej ban dy ro bi

to sa mo bez prze ko na nia, tyl ko dla utrzy ma nia resz tek gi nà cej kla sy – ja kich in dy wi du ów, chcesz

wie dzieç? – zwy k∏ych ˝u ise rów pod ma skà ja kichÊ idei, mniej lub wi´ cej k∏am li wych. Lu dzie te raz

to tyl ko wy – to ka˝ dy wie. A dla te go tyl ko, ˝e Êcie po tam tej stro nie – jak przej dzie cie t´ li nij k´, b´ -

dzie cie ta cy sa mi jak my.

WYPRACOWANIE
na temat nr ........
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