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INSKRYPCJA Z KATAKUMB

1. Przypomniał mi się właśnie ten dzień w Rzymie, kiedy daremnie szukałem pewnej inskrypcji w katakum-
bach św. Kaliksta. Szedłem za dalekim przewodnikiem przez podziemny korytarz, za mną i przede mną kłębił 
się tłum turystów. W naszych czasach turystyka staje się obyczajem powszechnym, a więc tam, gdzie samotnie 
wędrować nie wolno, grupy zwiedzających obsługiwane są coraz pospieszniej, i niemal z roku na rok, z koniecz-
ności, coraz krótszy jest trakt, jakim prowadzi się ludzi przez półmroczne, oświetlone dziś już nie lampkami 
oliwnymi, ale skąpą elektrycznością, tunele. Szedłem w takim oddaleniu od młodego przewodnika wiodącego 
grupę turystów, że jego słowa dobiegały mnie tylko urywkowo. Uderzyło mnie jedno zdanie. Mówił, że gdzieś 
w rzymskich katakumbach, chyba właśnie tych u św. Kaliksta, w tych podziemiach, gdzie spoczywają, o czym 
się na ogół nie wie, prochy i chrześcijan, i pogan, jest wyryty na ścianie korytarza grecki napis, który ten mło-
dy archeolog podał po włosku: Nessuno immortale: corraggio! – „Nikt nie jest nieśmiertelny: odwagi!”. Od razu 
to sobie w myśli przełożyłem na grecki: Oudeis athanatos, tharrei – i próbowałem się docisnąć do przewodnika, 
żeby mi bliżej o tym opowiedział: gdzie jest ta inskrypcja. Ale na próżno! Oprowadzanie już się kończyło, ciżba 
nie dopuściła mnie już do archeologa, on gdzieś zniknął, pojawił się następny. Zostałem z drugą grupą; wędru-
jąc, wpatrywałem się w ściany, ale nigdzie tej inskrypcji nie znalazłem. Teraz, po kilku latach, może jej już nie 
ma. W książce pióra Luciano Zeppegano o „Rzymie podziemnym”, Roma sotterranea, czytam, że skarby niemal 
wszystkich archeologicznych podziemi, nie tylko katakumb, co roku się zmniejszają, giną; zacierają się także in-
skrypcje pod dotknięciem zaciekawionych, ale niedostatecznie szanujących te skarby dłoni.

2. A przecież ten głos, ten wyryty dłutem napis – czy on tam jeszcze gdzieś jest, czy już nie ma go – wydał 
mi się piękny. Jest w nim przede wszystkim królewska zwięzłość, po której zawsze się rozpoznaje literaturę kla-
syczną. Tak zwięźle i tak gęsto, z taką podniecającą zwięzłością, pisał Seneka. Na przykład jest takie wspaniałe 
jego zdanie: Volentem ducunt fata, nolentem trahunt – „Chętnego wiodą losy, niechętnego wloką”. Tamto zda-
nie z katakumb mogłoby być napisane, jeśli nie przez Senekę, który do swego pisarstwa wybrał łacinę, to przez 
pokrewnego mu autora, mędrca na cesarskim tronie, Marka Aureliusza. Przemawia ono tym samym stylem, 
a można rzec, iż wyraża też myśl podobną, naukę spokojnego godzenia się z losem. Ale jest w nim jeszcze coś 
więcej, coś, co tamtego dnia, jak myślę, tak mocno mnie urzekło. Jest tu mianowicie jakieś przejmujące uczucie 
wspólnoty ludzkiej, wspólnoty wszystkich istot stojących wobec tej samej doli i tej samej tajemnicy. Jest jakby 
nauka: spoglądajmy w tamtą stronę razem, trzymajmy się za ręce.

3. Jest to inskrypcja wyznawcy religii antycznej, jak to się potocznie mówi: pogańskiej – od łacińskiego sło-
wa pagani, „wieśniacy” – a przecież przez wyrażoną w niej ludzką wspólnotę wobec tajemnicy, przez to trzy-
manie się za ręce, współbrzmi ona głęboko z uczuciami chrześcijan, owej drugiej wielkiej części ludzi, których 
ciała spoczęły w rzymskich katakumbach. O tym właśnie współbrzmieniu wiele medytowałem niedawno, bo 
w jednym z niedużych miast polskich, czyli na tak zwanej prowincji, postawiono mi pewnego wieczoru dwa na 
ten temat przejmujące pytania.

4. Warto na wstępie zauważyć, że było to na prowincji. Też niedawno bowiem dwóch czy trzech moich zna-
jomych opowiadało mi, że usłyszeli u nas w telewizji bardzo dziwną wypowiedź osoby zajmującej się oficjal-
nie kulturą: mówiła o tym, że w jakiejś bibliotece publicznej w małym miasteczku czy na wsi zobaczyła Myśli 
Pascala, i wyraziła zaskoczenie: komu to tam potrzebne, kto tam czyta takie rzeczy? Powtarzam, co mi znajo-
mi przekazali, ale podkreślam, że jestem sceptyczny. Może moi znajomi przesłyszeli się. Plotka nieraz działa 
sposobem głuchego telefonu. Po prostu nie mogę w to uwierzyć, żeby w Polsce można było tak powiedzieć: po 
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co tym „prowincjonalnym” ludziom Pascal? Bo przecież oni nieraz chłoną Pascala chciwiej i rozumieją go le-
piej niźli różni mieszkańcy stolicy – i widzę tego chłopca, gdzieś w małym miasteczku, który nocą, w uśpionym 
domu, samotny przy lampie, z głową opartą na rękach, czyta po raz pierwszy w życiu: „Człowiek jest tylko trzci-
ną, najwątlejszą w przyrodzie, ale jest to trzcina myśląca”.

5. Wracam teraz do owych pytań, jakie mi postawiono, a było to w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kutnie, 
a więc w mieście nie tak małym, lecz jednak na tak zwanej prowincji, gdzie mnie zaproszono, bym wygłosił pre-
lekcję o moich pracach […]. Wśród wielu innych pytań było takie: w jaki sposób w tej tradycji śródziemnomor-
skiej, nad którą pracuję i którą żyję, godzę napięcie między jej stroną chrześcijańską i jej stroną zwaną pogańską, 
wyłącznie antyczną? I drugie pytanie, zadane przez innego z obecnych: jak godzę moje przywiązanie do trady-
cji śródziemnomorskiej z okrucieństwem epoki antycznej?

6. Co się tyczy pierwszego pytania, to odpowiem, że jak Konstandinos Kawafis1, jak niemal wszyscy helleni-
ści, jestem do obu stron tego dziedzictwa trwale przywiązany i w głębokiej jego warstwie nie widzę między tymi 
stronami sprzeczności. Pamiętam, jak pewnego razu w mojej ulubionej Kampanii neapolitańskiej, w Paestum, 
spacerując w zamyśleniu, zacząłem nieświadomie wchodzić na stos kamieni, i nagle zrozumiałem, że to jest po-
trzaskany przez czas ołtarz antyczny, miejsce, na którym niegdyś składano ofiary. Natychmiast zszedłem, mia-
łem poczucie winy, chciałbym przebłagać te moce, które właśnie w owym dniu, dosyć jesiennym, mroczniały 
na niebie ołowianymi chmurami. W Rzymie zaś podziemnym, o którym tu przed chwilą mówiłem, gdy się 
zstępuje pod przepięknym kościołem chrześcijańskim św. Klemensa do antycznego Mitreum, świątyni Mitry, 
stajemy w skupieniu, niemal w struchleniu, w tej półmrocznej kaplicy, kamiennej, groźnej, gdzie niegdyś tylu 
ludzi, takich jak my, kołatało do wrót tajemnicy. Nie umiałbym tam wypowiedzieć głośnego słowa. Wśród sta-
rożytnych zdań chrześcijańskich, które najczęściej sobie powtarzam, jest to, napisane przez wielkiego myślicie-
la, św. Justyna, w II wieku po Chrystusie: „Pan Bóg w trosce o upadły rodzaj ludzki dał Hebrajczykom zakon, 
a Hellenom filozofię”.

7. Na drugie zaś pytanie: jak pogodzić tradycję śródziemnomorską z okrucieństwem historii, trzeba, moim 
zdaniem odpowiedzieć zupełnie inaczej. Trzeba rzec: Nie! – Właśnie nie należy tych spraw godzić. Historia sta-
rożytna była okrutna – i także dziś historia jest okrutna. Prawdopodobnie historia jest zawsze taka sama. A nasza 
tradycja to jest coś, co ukształtowało się i trwa, i rozwija się w historii, ale zarazem wbrew tej historii, przeciw niej, 
niedosiężne dla jej niszczycielskiego działania, niedosiężne dzięki temu, że istnieje głębiej od historii, w głębszej 
warstwie życia, tak jak gdyby cała ta tradycja trwała w jakimś „Rzymie podziem-
nym”, w podziemiach ludzkiego świata. Jest ona obroną przed niszczycielstwem 
i głupotą, jest niezłomna twierdzą ludzkich uczuć, takich samych w eposie grec-
kim jak dziś. W tych podziemiach piękno nie ginie, wobec upływu wieków ta tra-
dycja jest niemal tak obojętna jak wieczność. […]

8. O tych sprawach myślałem sobie i wtedy, gdy po daremnym poszukiwa-
niu inskrypcji wyszedłem z katakumb św. Kaliksta na zalaną słońcem drogę 
Appijską, via Appia.

Zygmunt Kubiak, Brewiarz Europejczyka, Warszawa 1998

Zadanie 1. (2 p.)
Na podstawie całego eseju zinterpretuj w dwóch zdaniach sens greckiego napisu, o którym mowa w 1. akapicie, 
biorąc pod uwagę, że w podziemiach leżą prochy chrześcijan i pogan.

Zadanie 2. (2 p.)
Odwołując się do 1. akapitu, wskaż trzy doniosłe społecznie i kulturowo konsekwencje faktu, że „turystyka staje 
się obyczajem powszechnym”.

1 Konstandinos Kawafis 
(1863–1933) – poeta 
grecki, tworzący poezję 
poświęconą związkom 
z tradycją antyczną, 
przedstawiciel parnasizmu 
i symbolizmu
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Zadanie 3. (2 p.)
Na podstawie całego eseju wymień trzy najważniejsze wartości, jakie dostrzegł jego autor w greckiej inskrypcji.

Zadanie 4. (2 p.)
Na podstawie 3. akapitu podaj dwie cechy, które łączą inskrypcję z katakumb z pismami Seneki oraz Marka 
Aureliusza.

Zadanie 5. (1 p.)
Jaki, powtórzony w tekście, środek literacki określa solidarność ludzi wobec śmierci, którą nakazuje omawiana 
w tekście inskrypcja grecka?

Zadanie 6. (1 p.)
Do czego odnosi się wyraz „też” w drugim zdaniu 4. akapitu i jaką funkcję pełni?

Zadanie 7. (1 p.)
Dlaczego w 4. akapicie wyraz „prowincjonalny” został ujęty w cudzysłów? 

Zadanie 8. (1 p.)
Czym jest – w stosunku do głównego wątku rozważań – ukazany w 4. akapicie obraz chłopca czytającego 
Pascala?
A. Argumentem.
B. Dygresją.
C. Antytezą.
D. Komentarzem.

Zadanie 9. (2 p.)
Jakie dwa znaczenia wyrażenia „Rzym podziemny” pojawiają się w eseju? Nazwij je i wyjaśnij.

1. 

2. 

Zadanie 10. (1 p.)
Opowiadanie o zwiedzaniu świątyń w 6. akapicie to argument. Za czym on przemawia?
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Zadanie 11. (3 p.)
W 5. akapicie pojawiają się dwa pytania istotne dla tematyki eseju. Streść w jednym zdaniu odpowiedź autora na 
każde z nich, a następnie sformułuj wniosek wynikający z tego zestawienia.

1. 

2. 

Wniosek: 

Zadanie 12. (1 p.)
Jaka jest, Twoim zdaniem, wymowa eseju: optymistyczna czy pesymistyczna? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 13. (1 p.)
Jedną z cech eseju jest erudycyjność stylu. Wskaż dwa jej przykłady w tekście Zygmunta Kubiaka.

CZĘŚĆ II – PISANIE WŁASNEGO TEKSTU W ZWIĄZKU Z TEKSTEM LITERACKIM
Wybierz jeden z podanych tematów i napisz wypracowanie składające się minimalnie z 250 słów.

Temat 1.
Na podstawie analizy podanych fragmentów Nad Niemnem i wykorzystując kontekst całej powieści, przedstaw, w ja-
ki sposób charakterystyka bohaterów wprowadza w problematykę utworu. Zwróć uwagę na kontrastowość kreacji 
bohaterek i ich otoczenia oraz reprezentowane przez nie postawy wobec życia.

ELIZA ORZESZKOWA
NAD NIEMNEM

Fragment I
W tym ruchu ludzkim odbywającym się na urodzajnej równinie czuć było najpiękniejszy dla wiejskiej lud-

ności moment święta: wesoły i wolny w słoneczny i wolny dzień boży powrót z kościoła.
W porze, kiedy ten ruch znacznie już stawał się mniejszy, na równinie, z dala od tu i ówdzie jeszcze cią-

gnących gromad, ukazały się dwie kobiety. Szły one z tej samej strony, z której wracali inni, ale zboczyły znać 
z prostej drogi i chwilę jakąś przebyły w jednym z rosnących na wzgórzach borków. Było to przyczyną ich spóź-
nienia się, tym więcej że jedna z nich niosła ogromną więź leśnych roślin, które tylko co i dość długo zapewne 
zrywała. […]

Kobietę z kwiatami trudno byłoby nazwać od razu panną z wyższego towarzystwa albo też dziewczyną z niż-
szych warstw wiejskiej ludności. Wyglądała trochę na jedno i na drugie. Wysoka, choć znacznie od towarzyszki 
swojej niższa, ubraną była w czarną wełnianą suknię, bardzo skromną, która jednak wybornie uwydatniając jej 
kształtną i silną, w ramionach szeroką, a w opasie cienką kibić, zdradzała znajomość żurnalu mód i rękę biegłe-
go krawca. W wyprostowaniu jej kibici i w delikatności cery czuć było także manierę i cieplarnię. Ale w zamian 
ruchy jej i gesty sprzeczały się z całością jej osoby trochą popędliwości i jakby przybranej rubaszności, nie mia-
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ła ona przy tym na sobie ani kapelusza, ani rękawiczek. Głowę owiniętą czarnym jak heban warkoczem i twarz 
śniadą, z purpurowymi usty i wielkimi szarymi oczami śmiało wystawiała na upalne gorąco słońca. Płócienny, 
tani parasolik opierała o ramię, a ręce jej dość duże i opalone zdradzały nader rzadkie używanie rękawiczek. 
Wszystko to uderzało tym więcej, że sposób, w jaki trzymała swą odkrytą głowę i ciemne brwi nad siwymi ocza-
mi ściągała, nadawał jej wyraz śmiałości i dumy. W ogóle ta panna czy ta dziewczyna na lat dwadzieścia parę wy-
glądająca wydawała się uosobieniem piękności kobiecej zdrowej i silnej, lecz dumnej i chmurnej. Pogody, jaką 
nadaje ludzkim twarzom szczęście lub rezygnacja, w tej młodej i świeżej, ale niespokojnej i zamyślonej twarzy 
nie było, jakkolwiek rozjaśniało ją teraz to zupełnie fizyczne ożywienie, którym istotę ludzką, niezupełnie jesz-
cze przez życie zniweczoną, napełnia długa i swobodna kąpiel w kipiącym zdroju przyrody.

Prędko idąc, aby szerokim krokom towarzyszki swej wyrównać, z zajęciem, prawie z miłością przyglądała 
się ona uzbieranej przed chwilą więzi roślin. Były tam bujne liliowe dzwonki leśne, gwoździki, pachnące smół-
ki, liście młodych paproci, młodziutkimi szyszkami okryte gałązki sośniny. Wszystko to rzucało jej w twarz 
falę dzikiej i przenikliwej woni, którą tez ona od chwili do chwili wciągała długim oddechem swej silnej, szero-
kiej piersi. […]

Fragment II
Pokój ten miał pozór gabinetu wykwintnej kobiety. Wszystko tu było miękkie, ozdobne i wbrew temu, co 

działo się w innych częściach domu, dość jeszcze nowe. Obicie obsypane bukietami polnych kwiatów miało po-
zór nieco sentymentalny; gotowalnia okryta zwojami białego muślinu połyskiwała kryształowymi i porcelano-
wymi cackami; na etażerkach leżały książki, stały zgrabne koszyki i pudełka z przyborami do ręcznych robót. 
Materia okrywająca sprzęty pąsową barwą swą sprawiała na pierwszy rzut oka wrażenie świetności.

Z tymi wszystkimi szczegółami sprzeczała się atmosfera pokój ten napełniająca. Była ona duszną i pełną 
zmieszanych zapachów perfum i lekarstw; ponieważ zaś okno i drzwi od przyległych pokojów szczelnie były 
zamkniętymi, pokój ten przypominał pudełko apteczne oklejone papierem w kwiatki i napełnione wonią olej-
ków i trucizn.

W rogu tego pokoju na pąsowym szezlongu we wpółleżącej postawie siedziała kobieta w czarnej jedwabnej 
sukni, z kibicią zbyt szczupłą, ale mającą w kształtach swych i ruchach wiele delikatnego wdzięku, z twarzą kie-
dyś znać zupełnie piękną, a i dziś jeszcze pomimo przywiędnięcia i zbytecznej chudości uderzającą niezmierną 
delikatnością płci, wielkością czarnych oczu o powłóczystym, łagodnym spojrzeniu, bujnością czarnych, sta-
rannie ułożonych włosów. Jakkolwiek skądinąd wyglądała na lat blisko czterdzieści, nie miała ani jednego si-
wego włosa, i jakkolwiek kibić jej i cera zdradzały do niedołęstwa posuniętą fizyczną słabość, drobne jej wargi
były pąsowe i świeże jak u młodziutkiej dziewczyny. Rączki drobne, tak chude i delikatne, że prawie przezro-
czyste, tak pielęgnowane, że paznokcie ich posiadały kolor listka róży i połysk politury. Z wyrazem niemocy lub 
słodkiej rezygnacji splatała je ona i opuszczała na suknię albo rozmawiając czyniła nimi gesta rzadkie, drobne, 
powolne, objawiając śmiertelną obawę przed wszelkim żywszym i choćby odrobinę energiczniejszym porusze-
niem ciała czy ducha.

Była to pani Emilia Korczyńska, od lat dwudziestu paru żona Benedykta Korczyńskiego, właściciela odzie-
dziczonego przezeń po ojcach i dziadach Korczyna.

Naprzeciw pani domu siedziała kobieta na pierwszy rzut oka wcale do niej niepodobna, ale po przypatrzeniu 
się mająca z nią mnóstwo podobieństw. […] Nieco młodsza, mniej widać piękna za młodu, więc teraz zupełnie 
już nieładna, była ona zarówno szczupłą i delikatną, słodką i cierpiącą; tak samo jak tamta splatała i opuszczała 
ręce, takie same czyniła gesty, taki sam miała głos smutny i osłabiony. Tylko zamiast pięknego stroju pani Emilii 
ubiór jej składał się z taniej i wcale nieozdobnej sukienki, z grubego obuwia i z cieniutkiej, batystowej, moc-
no przybrudzonej chustki, która zakrywając połowę jej brody, uszy i część włosów, małymi kończykami węzła 
sterczała nad ogromnym i widocznie przyprawnym, bo mocno zrudziałym warkoczem. Zapewne bolały ją zęby, 
ale niezbyt silnie, bo z owalnej ramy białobrudnej chustki wychylająca się twarzyczka, drobna, okrągła, przy-
więdła, niezmiernie czule, prawie miodowo uśmiechała się błękitnymi oczami i przywiędłymi usty. Uśmiechała 
się ona w ten sposób do dwu, z obu jej stron siedzących mężczyzn, z kolei zwracając się ku jednemu i drugiemu, 
przy czym szyja jej, biała i okrągła, czyniła ruchy łabędzia schylającego głowę ku wodzie albo synogarlicy wy-
ciągającej dziób ku kawałkowi cukru.

P i s a n i e  w ł a s n e g o  t e k s t u …
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Temat 2.
Rozczarowania i nadzieje. Na podstawie analizy podanego fragmentu i wykorzystując kontekst całej powieści, przed-
staw obraz rodzącej się niepodległej Polski ukazany w Przedwiośniu Żeromskiego.

STEFAN ŻEROMSKI 
PRZEDWIOŚNIE

Długo wlókł się pociąg naładowany ludźmi do cna, choć z niego raz w raz ktoś pozostawał na przydrożnych 
cmentarzach miasteczek. Im bliżej było do kresów polskich, tym rewizje były cięższe i sroższe. Nareszcie rozeszła 
się wśród podróżnych wieść radosna: granica! Zanim jednak ludzie wymizerowani i storturowani w wagonach 
od tylu tygodni ujrzeli upragnione budynki kresowe, niemało ich jeszcze nadręczono. Pociąg stał w polu. Drzwi od 
wagonów były zamknięte. Czekano w tym ruchomym więzieniu na zmiłowanie się nieubłaganych władców.

Cezary obserwował ciekawe zjawisko, iż ci wszyscy ludzie, jego sąsiedzi z najbliższych ławek, bynajmniej nie 
fabrykanci, nie bankierzy ani magnaci, lecz najzwyczajniejsi i dobroduszni zjadacze chleba tudzież kaszy jagla-
nej, na którą zarobili własnymi rękami – drobni dorobkiewicze i mizerni karierowicze, urzędnicy i pracowni-
cy prywatni – byli jakby wyjęci spod wszelkiego prawa właśnie tam, w kraju, gdzie się tyle nasłuchał o prawach 
człowieka uciśnionego i wyjętego spod prawa. […]

Ale po wszystkich udręczeniach i po najobrzydliwszych trwogach, zwłaszcza kobiecych – iż nie wypuszczą, 
iż każą cofnąć się, iż zamkną wagony, zawrócą pociąg z ludźmi i odwiozą wszystkich z powrotem do Charkowa 
– po licznych plotkach i istnych klechdach, które strach płodził, a do niebywałych rozmiarów wydymała głupo-
ta – oto roztworzono drzwi wagonów. Ludzie zgarnęli, co tam jeszcze taszczyli ze sobą, ponieśli na ręku dzie-
ci, powlekli słabych i chorych. Pędzili z wrzaskiem i szlochaniem, popychając się, wyprzedzając jedni drugich 
– jakimś rozmokłym gościńcem, ku domom widniejącym tuż obok. Biegnąc coraz szybciej, jakby ich kto gonił, 
modląc się, płacząc i śmiejąc się razem, doskoczyli do sztachet, za którymi stało kilku żołnierzy w szarych pod-
niszczonych rogatych czapkach. Kobiety stare i słabe chwytały się dygocącymi palcami za balasy owych szta-
chet, mężczyźni, zmordowani drogą, całowali słupy w tym płocie. […]

Przyszła wreszcie kolej i na Cezarego. Nie miał ci żadnych papierów, gdyż wszystkie dokumenty zostały 
w skradzionej walizce. Szedł na oślep. On może jeden w tym tłumie nikogo nie witał, a wszystko żegnał i zo-
stawiał za sobą. W ostatniej chwili, gdy już miał bramę przekroczyć, inżynier Białynia wetknął mu w rękę ja-
kiś papier, czyjąś legitymację. Oficer polski przyjął papier od Baryki, obejrzał i tuż na stoliku przybił pieczęć.
Przechodzień minął bramę. Wszedł do Polski, kraju swoich rodziców.

Tłum ludzki mijał budynki stacyjne i kierował się w stronę miasteczka, którego murowane i drewniane domki 
widać było niezbyt daleko. Cezary szedł również do tego miasta. Po udręce, zgnieceniu i braku powietrza w prze-
działach pociągu, oddychał teraz powietrzem szerokim, olbrzymim. Wyciągał ręce do tego szerokiego powie-
trza, do ziemi nieznanej, jakby wolność swoją obejmował w posiadanie. Mijał ohydne budynki, stawiane, jak to 
mówią, psim swędem, z najtańszego materiału, kryte papą, którą wiatr poobdzierał, a zimowe pluty podziura-
wiły doszczętnie. Chcąc całe to oppidum 1 objąć jednym spojrzeniem, wyszedł za ostatnie domostwo.

Przepływała tam rzeczka, w stromych brzegach wijąca się wśród niziny. Śniegi już stajały i pierwsza trawka, 
szczyk rzadki, bladozielony, rozpościerać się poczynała nad bystrą wodą. Po tej to ledwie widocznej runi tań-
czyli na bosaka chłopcy-nędzarze, przygrywając sobie na ustnej harmonijce. Bose ich stopy migały nad błotem, 
które już zdołały ubić na dogodne do tańca klepisko. Przedwiośnie zdmuchnęło już z dachów bud najbliższych 
lód i śnieg – ogrzało już naturalnym powiewem południa wnętrza, które długa i ciężka zima, wróg biedaków, 
przejmowała śmiercionośnym tchnieniem. Pourywane rynny, dziurawe dachy, spleśniałe ściany kryła już ta nie-
śmiertelna artystka, wiosenka nadchodząca, pozłotą i posrebrzeniem, zielenią i spłowiałością, barwami swymi, 
które rozpościerała nad światem. Usiłowała osłonić nikłymi swymi kolory to wstrętne widowisko, które na jej 
tle pełnym wieczyście nieśmiertelnego piękna ludzie rozpostarli: miasteczko polsko-żydowskie. Cezary patrzał 
posępnymi oczyma na grząskie uliczki, pełne niezgruntowanego bajora, na domy rozmaitej wysokości, formy, 
maści i stopnia zapaprania zewnętrznego, na chlewy i kałuże, na zabudowania i spalone rumowiska. Wrócił na 
rynek, obstawiony żydowskimi kramami o drzwiach i oknach zabryzganych błotem przed miesiącami, a i przed-
tem niemyte od kwartałów.

„Gdzież są twoje szklane domy? – rozmyślał, brnąc dalej. – Gdzież są twoje 
szklane domy?…”.

1 oppidum (łac.) – miasto

P o z i o m  p o d s t a w o w y  –  5
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Model zawiera przewidywane odpowiedzi punktowane w skali od 1 do 3 punktów. Za pełną odpowiedź przyznaje się mak-
symalną liczbę punktów, za niepełną – ewentualne punkty cząstkowe. Nie należy przyznawać połówek punktów. Za brak 
odpowiedzi lub odpowiedź błędną nie przyznaje się punktów. Odpowiedzi ucznia mogą przybierać różną formę językową, 
ale ich sens musi być synonimiczny wobec modelu. Oceniając pracę ucznia, należy stosować punktację z modelu.

NUMER 
ZADA-
NIA

ODPOWIEDZI
I ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

LICZBA 
PUNK-
TÓW

PUNKTY 
CZĄST-
KOWE

1.

Na przykład:
 Cytat ten wyraża poczucie solidarności wszystkich ludzi wobec śmierci, która jest ich 
 wspólną dolą.
 Autor napisu zachęca, aby wspierać się wzajemnie wobec tajemnicy śmierci, która do-
 tyczy wszystkich w takim samym stopniu, niezależnie od wyznania czy pochodzenia, 
 i aby odważnie godzić się z losem.

Uczeń otrzymuje jeden punkt, jeśli wypowiedź jest niepełna lub nie spełnia warunku for-
malnego.

2 1

2.

Na przykład:
 Proces zwiedzania jest uproszczony i ułatwiony (tak aby zwiększyć „przepustowość” 
 atrakcyjnych obiektów.
 Zwiedzanie odbywa się szybko, nie ma czasu na refleksję.
 Turyści, biegnąc za przewodnikiem i przeciskając się w tłumie, nie zawsze mogą poznać 
 zwiedzane miejsca i zrozumieć, jakie znaczenie miały oglądane obiekty.
 Zwiedzanie jest niepogłębione, powierzchowne.
 Wiele zabytkowych obiektów ulega zniszczeniu.
 Turyści nie mają możliwości wczuć się w atmosferę zwiedzanych miejsc.

Uczeń otrzymuje jeden punkt za podanie dwóch konsekwencji.

2 1

3.

Na przykład:
 Zdanie wydało mu się piękne dzięki swej zwięzłości typowej dla literatury klasycznej.
 Urzekło go wyrażone w tej sentencji poczucie, że ludzie tworzą wspólnotę ludzką.
 Wyrażona myśl łagodzi napięcie między dwiema stronami ukochanego przez autora an-
 tyku: pogańską i chrześcijańską.

Uczeń otrzymuje jeden punkt za podanie dwóch cech.

2 1

4. 

Na przykład:
 forma i styl sentencji (lapidarność, syntetyczność),
 stoicki postulat godzenia się z losem.

Uczeń otrzymuje jeden punkt za podanie jednej cechy.

2 1

5.
Jest to metafora: „trzymanie się za ręce” („trzymajmy się za ręce”).
Możliwa odpowiedź:
 „trzymać się za ręce”.

1 –

6.

Na przykład:
Wyraz „też” odnosi się do ostatniego zdania w 3. akapicie („wiele medytowałem niedaw-
no” – „też niedawno”); jest wykładnikiem spójności, ciągłości wywodu logicznego 

Uczeń otrzymuje punkt za pełną odpowiedź.

1 –

MODELE ODPOWIEDZI I SCHEMAT Y OCENIANIA

MODELE ODPOWIEDZI DO TESTU
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7. 

Na przykład:
Wyraz ten ma negatywne zabarwienie emocjonalne. Cudzysłów świadczy, że autor dy-
stansuje się od takiego wartościowania ludzi, które związane jest z miejscem ich za-
mieszkania.

Uczeń otrzymuje punkt za pełną odpowiedź.

1 –

8. B 1 –

9.

Na przykład:
Akapit 1. – znaczenie dosłowne: katakumby, wykopaliska, pokłady archeologiczne znaj-
dujące się pod powierzchnią ziemi.
Akapit 7. – znaczenie przenośne: zapisane w tradycji ponadczasowe uczucia ludzkie, 
piękno i mądrość, które tkwią głębiej niż okrutna historia, będąca przejawem zła, nisz-
czycielstwa i głupoty. 

Uczeń otrzymuje po punkcie za określenie każdego ze znaczeń i za jego objaśnienie.

2 1

10.

Na przykład:
Dowodzi, że nie ma sprzeczności miedzy pogańską i chrześcijańską stroną antyku. Zarówno 
przedstawiciele kultury pogańskiej, jak i chrześcijańskiej mieli poczucie sacrum.

Uczeń otrzymuje punkt za pełną odpowiedź.

1 –

11.

Na przykład:
 Między „chrześcijańską” a „pogańską” stroną antyku nie ma sprzeczności.
 Tradycji śródziemnomorskiej nie wolno godzić z okrucieństwem historii.

Przykładowy wniosek: 
 Antyk jest epoką przeciwieństw. Są jednak takie jego elementy, które można pogodzić 
(elementy pogańskie i chrześcijańskie tradycji śródziemnomorskiej). Trzeba natomiast 
wykluczyć możliwość pogodzenia piękna tradycji z okrucieństwem historii.

Uczeń otrzymuje po jednym punkcie za poprawne streszczenie odpowiedzi autora oraz punkt 
za poprawnie sformułowany wniosek.

3 2, 1

12.

Na przykład:
Optymistyczna, gdyż autor wierzy w tradycję wspólnoty ludzkiej, silniejszą i głębszą niż 
„okrutna historia”. Odczucie to wzmacnia motyw „zalanej słońcem” drogi, na którą wy-
szedł z katakumb.

Uczeń otrzymuje punkt za pełną odpowiedź.

1 –

13.

Na przykład:
Przykładami mogą być zacytowane sentencje, obcojęzyczne terminy, wyjaśnienie ety-
mologii wyrazu „pogański” itp.

Uczeń otrzymuje punkt za podanie dwóch przykładów.

1 –

Razem 20

SCHEMATY OCENIANIA WYPRACOWANIA

Temat 1.
Na podstawie analizy podanych fragmentów Nad Niemnem i wykorzystując kontekst całej powieści, przedstaw, w jaki 
sposób charakterystyka bohaterów wprowadza w problematykę utworu. Zwróć uwagę na kontrastowość kreacji bohate-
rek i ich otoczenia oraz reprezentowane przez nie postawy wobec życia.

Punktacja
I.  ROZWINIĘCIE TEMATU (można uzyskać maksymalnie 25 punktów) 

 1. Rozpoznanie postaci i fragmentów powieści  0–2 p.
  Na przykład:
   Oba fragmenty pochodzą z początku powieści, kiedy odbywa się przedstawienie postaci, wprowadzenie w sy-
   tuację itp.

P o z i o m  p o d s t a w o w y  –  5
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   Pierwszy fragment pokazuje Martę i Justynę wracające z kościoła.
   Justyna jest główną postacią kobiecą, wokół której koncentruje się wątek romansowy. W opisie jej losów zo-
   stało zawarte przesłanie ideowe powieści.
   W drugim fragmencie została przedstawiona Emilia, żona Benedykta Korczyńskiego, której życie upływa w sa-

lonie wśród wyimaginowanych chorób; towarzyszy jej Teresa Plińska (uboga stara panna, dawna nauczycielka, 
bardziej służąca niż przyjaciółka pani domu, żyjąca u Korczyńskich na łaskawym chlebie).

 2.  Opisanie kontrastowości w sposobie przedstawienia postaci Justyny i Emilii  0–8 p.
  Na przykład:
   Justyna została opisana jako osoba młoda, zdrowa, silna, świeża; Emilia – jako niezniszczona pracą, ale cho-
   rowita, wątła, słaba.
   Justyna została przedstawiona w otwartej przestrzeni natury (pola, wzgórza, laski), Emilia jest zamknięta 
   w swoim salonie („pudełko oklejone papierem”).
   Justyna ukazana jest w ruchu (idzie szybko); Emilia – w pozycji półleżącej (na szezlongu).
   Justyna otoczona jest przyrodą (pole, słońce, kwiaty); Emilia – niepotrzebnymi salonowymi cackami.
   W opisie Justyny podkreślona jest naturalność; w opisie – Emilii sztuczność i pozorność (powtarzający się wy-
   raz „pozór”, materiał obić „sprawiał na pierwszy rzut oka wrażenie świetności”).
   Justyna oddycha przestrzenią i zapachem kwiatów; Emilia boi się powietrza, siedzi w dusznym pokoju.
   W opisie wyglądu Justyny dominuje motyw siły i zdrowia; w opisie Emilii – słabości, niedołęstwa i choroby 

(dostrzeżenie słów kluczowych i znaczących pojawiających się w opisie wyglądu kobiet – Justyna: „śmiałość”, 
„duma”; epitety: „wysoka”, „silna”, „szeroka”; Emilia: „zbyt szczupła”, „delikatna”, „przywiędnięcie”, „zby-
teczna chudość”, „niedołęstwo”, „fizyczna słabość”, „niemoc”, „rezygnacja”.

   Justyna nie dba o swój wygląd (np. brak kapelusza i rękawiczek, wystawianie twarzy na słońce); Emilia stara 
   się zachować urodę (ani jednego siwego włosa).
   Kontrastowość opisu rąk każdej z kobiet.
   Kontrastowość motywu zapachu: Justyna – „dzika i przenikliwa” woń kwiatów, która sprawia jej zmysłową 
   przyjemność; Emilia – zapachy perfum i lekarstw; woń „olejków i trucizn”.
   Odmienny sposób potraktowania motywu kwiatów: Justyna – synonim piękna natury; Emilia – sztuczność (deseń).
   Pojawiający się w obu opisach motyw rezygnacji (w opisie Justyny rezygnacja została przeciwstawiona niepo-
   kojowi wewnętrznemu i zamyśleniu; w opisie Emilii postawa rezygnacji wiąże się z biernością bohaterki).

 3.  Rozpoznanie charakteru i funkcji opisu Teresy  0–2 p.
  Na przykład:
   Teresa to lustrzane odbicie Emilii, jest karykaturą jej sposobu życia (została pozbawiona uroku, jaki żonie 
   Benedykta dają uroda oraz zadbanie możliwe dzięki wyższej pozycji społecznej i poziomowi zamożności).
   Szczegóły opisu Teresy pokazują, że jest ona karykaturą Emilii:
   – powtarzanie tych samych motywów opisu postaci (np. szczupła i delikatna, słodka i cierpiąca);
   – podkreślenie motywu sztuczności i pozoru – („zrudziały warkocz”);
   – motyw przesadzonych cierpień („zapewne bolały ją zęby, ale niezbyt silnie”).
   Rozpoznanie ironii w opisie Teresy (o wiele wyraźniejszej niż w opisie Emilii), przykładem jest porównanie do 
   synogarlicy.

 4.  Określenie pozycji społecznej Justyny  0–1 p.
  Na przykład:
   Trudno zaklasyfikować Justynę do określonej grupy społecznej („[…] trudno byłoby nazwać od razu panną z wyż-

szego towarzystwa albo też dziewczyną z niższych warstw wiejskiej ludności. Wyglądała trochę na jedno i na 
drugie”).

   Wskazanie cech wyglądu i ubioru świadczących o jej nieokreślonym statusie społecznym (panna z towarzystwa 
   – wieśniaczka)

 5.  Określenie modelu kobiety reprezentowanego przez Emilię  0–1 p.
  Na przykład:
   Z opisu Emilii wyłania się model kobiety-kwiatka, lalki salonowej (otoczona porcelanowymi cackami, zwojami 
   białego muślinu).
   Jest raczej ozdobą – piękną i delikatną.
   Spędza czas bezproduktywnie.
   Jest niezdolna do prawdziwego, samodzielnego życia.

S c h e m a t y  o c e n i a n i a  w y p r a c o w a n i a
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 6.  Rozpoznanie konwencji  0–1 p.
  Na przykład:
   Bohater jest charakteryzowany przez środowisko, w jakim się znajduje (zabieg typowy dla XIX-wiecznej powie-
   ści realistycznej).

 7.  Podsumowanie wniosków wynikających z analizy fragmentów  0–2 p.
  Na przykład:
   Kontrastowość bohaterek wyraźnie je wartościuje: Justyna jest pełna życia, naturalnego wdzięku, siły i zdro-

wia, budzi zaciekawienie i sympatię czytelnika, w przeciwieństwie do Emilii zamkniętej w chorobliwym świe-
cie salonów, słabej i niezdolnej do życia, wydelikaconej, żyjącej w świecie sztucznej maniery i konwenansu, 
bardziej śmiesznej niż budzącej współczucie.

   Charakterystyka zewnętrzna Justyny wskazuje na jej wewnętrzne rozterki i sprzeczności. Opis sugeruje, że ta 
postać jeszcze nie określiła siebie, swojej drogi życiowej, statusu społecznego, nie wiadomo, kim właściwie 
jest. Widać, że jest otwarta na zmiany w swoim życiu, podczas gdy Emilia znajduje się na marginesie życia, 
poprzestaje na jego namiastce.

 8.  Określenie związku charakterystyki bohaterek z problematyką i przesłaniem całej powieści 
  (poparte odwołaniami do treści utworu)  0–8 p.
  Na przykład:
   Etos pracy jako jeden z dwóch głównych problemów powieści (praca jako sens i radość życia).
   Stosunek do pracy jako ważne kryterium wartościowania bohaterów i ich decyzji (dychotomiczny podział bo-

haterów na ludzi pracujących i prowadzących próżniaczy tryb życia; przynależność Justyny i Emilii do tych 
grup).

   Negatywna ocena Emilii:
   – dobrowolnie odsunęła się od życia, uciekając w choroby i świat romansów, tęskniąc za czymś nierealnym;
   – jest nieużyteczna, nie pracuje, wszystkie obowiązki pani domu i matki spycha na Martę;
   – nie pomaga mężowi w dźwiganiu trudów pracy i utrzymaniu majątku;
   – jej fizyczna słabość jest konsekwencją biernej postawy wobec życia i obowiązków;
   – dokonuje błędnych wyborów, odrzuca prawdziwe wartości, przez co unieszczęśliwia siebie i męża (uważa, że 

oświadczyny Różyca to dla Justyny wielkie szczęście; chce wychować Leonię na podobną sobie lalkę salo-
nową; doprowadza do tego, że dzieci się od niej odsuwają);

   – jest ośmieszana przez narratora, który traktuje ją z ironią („globus”).
   Istota wyboru Justyny, która decyduje się na życie i pracę u boku dobrego (choć niższego w hierarchii spo-
   łecznej) człowieka:
   – poczucie bezużyteczności i bezsensowności życia, jakie pędzi w Korczynie, gdzie doświadcza upokorzeń;
   – decyzja, by nudne i jałowe (sztuczne) życie salonowe porzucić na rzecz autentycznych wartości, aktywno-
    ści i pracy – kosztem obniżenia pozycji społecznej;
   – chęć uniknięcia losu Teresy – ubogiej panny do towarzystwa, skazanej na funkcjonowanie jako cień egzal-
    towanej hipochondryczki i egocentryczki oraz losu Marty – nieszczęśliwej z powodu życiowego błędu;
   – decyduje się związać swe życie z Bohatyrowiczami – schłopiałą szlachtą, żyjącą ubogo, ale czerpiącą radość, 
    dumę i poczucie wartości z pracy.

 9.  Funkcjonalne wobec tematu wypracowania wprowadzenie kontekstów  0–1 p.
  Na przykład:
   Tematyka kobieca w publicystyce drugiej połowy XIX w., postulat emancypacji, problem użyteczności kobiety 
   i jej roli w społeczeństwie.
   Utylitaryzm jako jeden z głównych prądów filozoficznych epoki, głoszący użyteczność jednostki dla społeczeń-
   stwa jako źródło szczęścia.

 10. Wnioski:
  pełny wniosek  4 p.
   Nad Niemnem jest powieścią realistyczną, w której wszystkie elementy świata przedstawionego służą odzwier-

ciedleniu głównego przesłania (idei) utworu. Kreacje bohaterek na początku powieści wprowadzają w jej pro-
blematykę (np. stosunek człowieka do pracy i do natury jako kryterium wartościujące).

   Emilia nie zna wartości pracy; jej postać to przykład bezużytecznej, chorobliwej egzystencji, dobrowolnego 
odsunięcia się od życia. Justyna, silna, zdrowa i pełna wewnętrznego niepokoju, jeszcze stoi przed wyborem, 
przy czym jej wygląd, sposób bycia, a także otwarta przestrzeń, w której się znajduje, naturalność, związek 
z przyrodą wskazują kierunek drogi życiowej.

P o z i o m  p o d s t a w o w y  –  5
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   Takie przedstawienie bohaterek wiąże się z nobilitacją aktywności, pracy i użyteczności jednostki. Narrator 
krytycznie ocenia bierną postawę Emilii, natomiast wstrzymuje się na razie z oceną Justyny, która jeszcze nie 
objawiła, kim właściwie jest.

  częściowy wniosek  2 p.
   Wskazanie kontrastowości postaw Justyny i Emilii, ich ocena oraz wyjaśnienie ich związku z pozytywistyczny-
   mi postulatami (użyteczności, pracy, roli kobiety w społeczeństwie itp.).
  próba podsumowania  1 p.
   Zwrócenie uwagi na związek kontrastowych kreacji kobiet z przesłaniem powieści, ukazującej wartość pracy 
   jako drogi do spełnienia się człowieka.

Kompozycja, styl, język, zapis oraz szczególne walory pracy jak na s. 30–31.

Temat 2.
Rozczarowania i nadzieje. Na podstawie analizy podanego fragmentu i wykorzystując kontekst całej powieści, przedstaw 
obraz rodzącej się niepodległej Polski ukazany w Przedwiośniu Żeromskiego.

Punktacja
I.  ROZWINIĘCIE TEMATU (można uzyskać maksymalnie 25 punktów) 

 1.  Rozpoznanie fragmentu powieści  0–2 p.
  Na przykład:
   Przytoczony fragment zamyka I część powieści – po śmierci ojca Cezary sam dotarł do nieznanej ojczyzny, kra-
   ju swych rodziców.
   Jest to pierwsze zetknięcie się bohatera z ojczyzną rodziców.
   Przyjazd Cezarego do kraju został poprzedzony opowieścią ojca o „szklanych domach”; Cezary ma związane 
   z tym oczekiwania.

 2.  Określenie sposobu prowadzenia narracji  0–3 p.
  Na przykład:
   Występuje narrator personalny – pokazuje świat przedstawiony tak, jak on się jawi w świadomości bohatera 
   (Polska widziana oczyma Cezarego, który oczekuje cudu szklanych domów).
   Polska widziana oczyma przybysza z kraju ogarniętego ogniem rewolucji.
   Narrator ukazuje ironiczny stosunek Cezarego do obaw współpasażerów i napięcia panującego w wagonach, dy-
   stansowanie się wobec uczuć tłumu („istne klechdy”, które „strach płodził” i „wydymała głupota”).

 3.  Określenie perspektywy widzenia kraju  0–3 p.
  Na przykład:
   Ojczyzna jest widziana oczyma uciekinierów z Rosji, którzy przebyli długą i męczącą drogę i marzą o dotarciu 
   do ojczyzny.
   Droga do Polski związana jest z cierpieniem, ofiarami i śmiercią (wielu po drodze zginęło).
   Przekroczenie granic Polski jest synonimem zyskania wolności (wcześniej przybysze przebywali w „ruchomym 
   więzieniu”, drzwi wagonów były zamknięte).
   Przedłużający się okres „uwięzienia” przed wpuszczeniem do Polski powodował obawy i wzrost napięcia.
   Droga do wolnej Polski (cierpienia pokoleń, które marzyły o niepodległej ojczyźnie, wygnańców i zesłańców; 

dotarcie do wytęsknionej Polski) może być odczytana metaforycznie – powtarzające się motywy niewoli, udrę-
czeń, tortur, strachu.

 4.  Określenie uczuć i przeżyć wewnętrznych ludzi przekraczających granicę Polski   0–2 p.
  Na przykład:
   Nazwanie uczuć: radość, wzruszenie, entuzjazm, religijne niemal uniesienie itp.
   Wskazanie, że są to uczucia zbiorowości, anonimowego tłumu (powszechne, wspólne, narodowe).
   Określenie sposobu opisywania tych uczuć: zachowanie się tłumu (bieg, krzyk, szlochanie, całowanie słupów 
   w płocie) widziane oczyma obserwatora.

 5.  Analiza opisu uczuć i przeżyć wewnętrznych Cezarego  0–4 p.
  Na przykład:
   Zmienia się jego ocena Rosji radzieckiej w miarę zbliżania się do Polski (identyfikuje się z Polakami i widzi złe 
   ich traktowanie przez bolszewików).

S c h e m a t y  o c e n i a n i a  w y p r a c o w a n i a
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   Dostrzega tyranię.
   W chwili przekraczania granicy ma mieszane uczucia: poczucie osamotnienia i obcości połączone ze świado-
   mością, że dotarł do kraju rodziców.
   Ostateczne podejmuje decyzję o tym, by być Polakiem (symboliczne przejście granicy, przybita pieczęć, przej-
   ście przez bramę).
   Jest rozczarowany widokiem brzydkiego, nędznego miasteczka, tak odmiennego od oczekiwanego widoku 
   „szklanych domów”.

 6.  Analiza opisu miasteczka  0–7 p.
  Na przykład:
   Brzydota, brud, nędza, zniszczenie zostały wyeksponowane przez obraz zaniedbanych zabudowań, błota, ka-
   łuż, ruin:
   – wyliczanie brzydkich, nędznych i zniszczonych elementów budowli wypełniających przestrzeń miasteczka;
   – słownictwo potoczne podkreślające brzydotę opisywanej rzeczywistości („budy”, „psim swędem”, „zimowe 
    pluty”);
   – epitety nacechowane emocjonalnie: („ohydne”, „wstrętne”).
   Efekty ludzkiej działalności kontrastują z pięknem natury – przejawami budzącej się wiosny, upiększającej 
   wszystko (motyw przedwiośnia: trawa, słońce, ciepły wiatr).
   Pojawiają się motywy radosne (taniec chłopców).
   W opisie występuje słownictwo wartościujące, o wyraźnym zabarwieniu emocjonalnym:
   – negatywnym („ohydne budynki”, „budy”, „wstrętne widowisko”, „długa i ciężka zima”, „wróg biedaków”);
   – pozytywnym („nieśmiertelna artystka”, „wiosenka”, „nieśmiertelne piękno”).
   Obok siebie występują motywy zniszczenia, chorobliwości i śmierci oraz budzącego się życia.
   Opis miasteczka jest pesymistyczny i ciemny w swej wymowie, ale niepozbawiony nadziei.

 7.  Rozpoznanie konwencji opisu  0–3 p.
  Na przykład:
   Opis realistyczny, ale nasycony znaczeniami metaforycznymi i symbolicznymi.
   Motyw symboliczny, np.:
   – droga do kraju z Rosji,
   – przejście granicy,
   – motyw uwięzienia (pociąg) i wolności (oddychanie „powietrzem szerokim, olbrzymim”).
   Tytułowy symboliczny motyw przedwiośnia (przedwiośnie – pora roku i przedwiośnie odrodzonej Polski, bu-
   dzenie się wolnego kraju, w którym jest wiele do zrobienia).
   Kontrast między rzeczywistością oczekiwaną („szklane domy”) i zastaną (błoto, brzydota):
   – symboliczne znaczenie obu motywów (szkło – błoto),
   – przesłanie zawarte w ambiwalentnym emocjonalnie opisie miasteczka (rzeczywistość nędzy i brzydoty, ale 
    niosąca w sobie nadzieję na przyszła wiosnę).

 8.  Podsumowanie interpretacji fragmentu  0–2 p.
  Na przykład:
   Odzyskana Polska, kraj wymarzony przez pokolenia Polaków żyjących w niewoli, przedstawia widok trudny do 

jednoznacznej oceny. Choć witana z radością i wzruszeniem, z niemal religijnym uniesieniem, nie jest Polską 
„szklanych domów”; widać nędzę, brud, ruiny. Jednak jest to dopiero przedwiośnie, co pozostawia nadzieję. 
W odczuciach Cezarego przeważa rozczarowanie, zawód, może nawet politowanie, z jakim myśli o ojcowskiej 
wizji Polski dobrobytu, równości i szczęścia.

 9.  Przedstawienie obrazu rodzącej się Polski na podstawie całej powieści  0–3 p.
  Na przykład:
   Utopijna wizja „szklanych domów” jako polska droga do osiągnięcia bezkrwawo równości społecznej, dobro-
   bytu i powszechnego szczęścia.
   Kontrasty społeczne: Nawłoci (arkadyjsko-hedonistyczne bytowanie ziemiaństwa) i Chłodka (nędza chłopów 
   żyjących na granicy ludzkiej egzystencji).
   Obraz nędzy w warszawskich dzielnicach biedoty.
   Złe warunki życia, choroby i wysoki wskaźnik śmiertelności wśród robotników, a także informacje o torturowa-
   niu więźniów politycznych.
   „Wiatr od Wschodu” – wpływy ideologii komunistycznej (zebrania komunistów, strajki i manifestacje robotników).
   Brak spójnego programu rządu reprezentowanego przez Gajowca, zbyt wolne wprowadzanie reform.
   Wynikające z powieści pytanie o to, jaką drogą pójdzie Polska: powolnych reform – czy rewolucji.

P o z i o m  p o d s t a w o w y  –  5
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 10. Funkcjonalne wobec tematu wypracowania wprowadzenie kontekstów  0–2 p.
  Na przykład:
   Polska to kraj wytęskniony przez rodziców, znany jako mit; przyjeżdżając tu, Cezary spełnia niejako testament 
   ojca i marzenia matki.
   Jest to jednocześnie kraj obcy Cezaremu, który w drodze do Polski przeżywał rozterki (Charków i kolejne za-
   fascynowanie rewolucją).
   Polska rzeczywistość jest widziana oczami zwolennika rewolucji i sprawiedliwości społecznej.
   Powieść ukazuje współczesne autorowi palące problemy społeczne.

 11. Wnioski:
  pełny wniosek  4 p.
   Analizowany fragment ukazuje kluczowy dla interpretacji powieści motyw przedwiośnia Polski, przedstawia-

jąc z jednej strony radość Polaków ze spełnionych nadziei, z drugiej zaś – nędzę i brzydotę panujące w Polsce.
   Przygraniczne miasteczko oglądamy oczami Cezarego Baryki, przybysza z zewnątrz, z rewolucyjnej Rosji, któ-

ry widzi ją przez pryzmat mitów, marzeń i tęsknot swoich rodziców, ale dla którego osobiście jest to kraj obcy, 
dlatego może osądzać go trzeźwo, w sposób pozbawiony romantycznej idealizacji.

   Polska jest krajem nędzy, gdzie czuje się wiejący od Wschodu wiatr rewolucji. Pytanie, jaką drogą pójdzie, jest 
wciąż otwarte. Jednak symboliczny moment, kiedy Cezary przekracza granicę Polski, przypada w porze przed-
wiośnia (tytuł), co każe widzieć rodzące się w kraju życie i budzi nadzieję.

  częściowy wniosek  2 p.
   Wskazanie na ambiwalentny charakter opisu przygranicznego miasteczka, rozczarowanie Cezarego, który nie 
   zastał w Polsce „szklanych domów”, lecz nędzę i brzydotę.
   Określenie symboliki przedwiośnia i odniesienie go do pytania o dalszą drogę Polski.
  próba podsumowania  1 p.
   Uogólniający wniosek na temat dalszej drogi odrodzonej Polski – kraju nadziei i rozczarowań, co w analizowa-
   nym fragmencie symbolicznie pokazuje przejście przez granicę uciekinierów z ogarniętej rewolucją Rosji.

Kompozycja, styl, język, zapis oraz szczególne walory pracy jak na s. 30–31.

Opracowała Teresa Kosyra-Cieślak
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ISTOTA JĘZYKA SYMBOLICZNEGO

1. Czym jest symbol? Definiuje się go często jako „coś, co oznacza coś innego”. Definicja ta jest raczej nieza-
dowalająca. Jeżeli jednak zajmiemy się symbolami, które są zmysłowym wyrazem wzroku, słuchu, dotyku i po-
wonienia, czyli „czymś, co oznacza coś innego”, wewnętrzne doświadczenie, jakieś uczucie lub myśl, to definicja
ta stanie się godna większej uwagi. Symbole tego rodzaju wyrażają coś, co jest poza nami, a symbolizują coś, co 
jest czymś wewnątrz nas samych. Język symboliczny jest językiem, w którym wyrażamy wewnętrzne doświad-
czenie, jakby było ono doświadczeniem zmysłowym, jakby było czymś, co czynimy, czy też czymś, czym oddzia-
łuje na nas świat rzeczy. Język symboliczny jest językiem, w którym świat zewnętrzny stanowi symbol świata 
wewnętrznego, symbol naszych dusz i naszych umysłów.

2. Jeśli definiujemy symbol jako „coś, co oznacza coś innego”, zasadnicze pytanie brzmi: Ja k ie  spec y f icz-
ne pow ią z a n ie  z achod zi  m ięd z y sy mbolem a  t y m, co on sy mbol i zuje?

3. Odpowiadając na to pytanie, możemy rozróżnić trzy rodzaje symboli: symbol konwencjona lny, a k-
cydenta lny oraz uniwersa lny. Jak wkrótce zobaczymy, jedynie dwa ostatnie rodzaje symboli wyrażają we-
wnętrzne doświadczenie, tak jakby było ono doświadczeniem zmysłowym, i jedynie one zawierają elementy 
języka symbolicznego.

4. Z tych trzech symboli najlepiej znamy symbol konwencjona lny, ponieważ stosujemy go w mowie po-
wszechnej. Jeśli widzimy wyraz „stół” lub słyszymy jego dźwięk, to litery STÓŁ oznaczają „coś innego”: stół 
jako rzecz, której używamy, dotykamy i którą widzimy. Jaki jest związek między w y ra z em „stół” a stołem 
jako prz ed m iotem?

5. Czy istnieje między nimi jakieś wewnętrzne pokrewieństwo? Oczywiście, nie. Stół jako rzecz nie ma nic 
wspólnego ze stołem jako dźwiękiem i jedynym powodem, dla którego słowo to symbolizuje tę rzecz, jest kon-
wencja nadająca określonej rzeczy jakąś określoną nazwę. Uczymy się tego powiązania jako dzieci, gdy słowa 
odnoszące się do danej rzeczy powtarzamy dopóty, dopóki skojarzenia nie utrwalą się nam tak, że bez zastano-
wienia znajdujemy właściwe słowo.

6. Istnieją jednak pewne wyrazy, których nie kojarzymy na zasadzie tylko konwencjonalnej. Kiedy na przy-
kład mówimy „fuj”, czynimy wargami ruch szybkiego wyparcia powietrza. Jest on wyrazem obrzydzenia, w któ-
rym uczestniczą nasze usta. Wyrzucając szybko powietrze, naśladujemy i wyrażamy chęć wykluczenia i usunięcia 
czegoś z naszego układu. W tym przypadku, jak i w niektórych innych, symbol pozostaje w nieodłącznym związ-
ku z uczuciem, jakie symbolizuje. Jeśli nawet przyjmiemy, że pierwotnym źródłem licznych czy nawet wszyst-
kich słów jest takie właśnie nieodłączne powiązanie między symbolem a tym, co symbolizowane, obecnie, gdy 
uczymy się języka, większość słów nie ma dla nas tego znaczenia.

7. Słowa nie są jedyną ilustracją symboli konwencjonalnych, chociaż stanowią najbardziej rozpowszechnio-
ne i najlepiej znane symbole. Obrazy mogą także być symbolami konwencjonalnymi. Flaga, na przykład, może 
przedstawiać jakiś określony kraj, a mimo to między określonymi barwami a krajem, jaki one oznaczają, nie 
ma żadnego powiązania. Uznano, że oznaczają one ów szczególny kraj, wobec czego, znowu z przyczyn kon-
wencjonalnych, wrażenie wzrokowe wywołane widokiem flagi nakłada nam się na pojęcie tego kraju. Niektóre
symbole obrazowe nie są całkiem konwencjonalne. Na przykład krzyż. Krzyż może być jedynie konwencjonal-
nym symbolem Kościoła chrześcijańskiego i pod tym względem nie różni się od flagi. Ale swoista treść pojęcia
krzyża, która wiąże się ze śmiercią Jezusa, a ponadto z wzajemnym przenikaniem się sfery materialnej i ducho-

POZIOM ROZSZERZONY

Czas pracy: 180 minut

CZĘŚĆ I – ROZUMIENIE CZYTANEGO TEKSTU
Przeczytaj uważnie podany tekst, a następnie rozwiąż zadania. Odpowiadaj własnymi słowami. 

Cytuj tylko wtedy, gdy wymaga tego polecenie.
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wej, wynosi związek między symbolem a tym, co on symbolizuje, ponad płaszczyznę zwykłych symboli kon-
wencjonalnych.

8. W jaskrawym przeciwieństwie do symbolu konwencjonalnego pozostaje symbol a kc ydenta l ny, cho-
ciaż połączone są brakiem wewnętrznego pokrewieństwa między symbolem a tym, co on symbolizuje. Załóżmy, 
że w pewnym mieście ktoś przeżył coś przygnębiającego; gdy słyszy nazwę tego miasta, kojarzy ją z łatwością 
z nastrojem smutku, tak jak kojarzyłby ją z nastrojem radości, gdyby jego przeżycie należało do szczęśliwych. 
Oczywiste jest, że nie natura miasta zawiera to coś, co byłoby albo smutne, albo też radosne. Jest to indywidu-
alne doświadczenie zespolone z miastem i czyniące z niego symbol jakiegoś nastroju.

9. Taką samą reakcję może wywołać jakiś dom, ulica, jakiś ubiór, sceneria, to wszystko, co się kiedyś skojarzy-
ło z określonym nastrojem. Możemy się przyłapać na rojeniu sennym, że znajdujemy się w pewnym mieście. We 
śnie może się z tym miastem nie kojarzyć żaden określony nastrój; wszystko, co widzimy, to jedynie jakaś ulica 
lub nawet po prostu nazwa miasta. Zadajemy sobie wówczas pytanie, dlaczego zdarzyło się nam myśleć we śnie 
o tym mieście, i być może odkrywamy, że zasnęliśmy w nastroju podobnym do tego, jaki symbolizowało miasto. 
Obraz w marzeniu sennym przedstawia ten nastrój, miasto oznaczałoby więc nastrój, który kiedyś w nim prze-
żyliśmy. Tutaj powiązanie między symbolem a doznaniem symbolizowanym jest całkowicie akcydentalne.

10. W przeciwieństwie do symbolu konwencjonalnego symbol akcydentalny nie może się stać udziałem ni-
kogo, kto nie ma takiego samego jak my stosunku do wydarzeń powiązanych z symbolem. Z tego powodu w mi-
tach, baśniach czy dziełach sztuki pisanych językiem symbolicznym rzadko używa się symboli akcydentalnych, 
ponieważ bez obszernych komentarzy autorskich byłyby one niezrozumiałe. W snach jednak symbole akcyden-
talne występują często i w dalszych partiach tej książki objaśnię metodę ich rozumienia.

11. Symbol uniwersalny jest jedynym, w obrębie którego zachodzi wewnętrzne pokrewieństwo między sym-
bolem a tym, co on przedstawia. Podaliśmy już jeden przykład, scenerię peryferii miasta. Zmysłowe doświad-
czenie opuszczonego, obcego, ubogiego środowiska wykazuje istotnie znamienne pokrewieństwo z nastrojem 
zagubienia i trwogi. Prawdą jest, że jeśli nigdy nie znaleźliśmy się na takich peryferiach, nie mogliśmy użyć tego 
symbolu, tak jak słowo „stół” nic by nie znaczyło, gdybyśmy nigdy stołu nie widzieli. Symbol ten jest nasycony 
znaczeniem jedynie dla mieszkańców miasta, nie przedstawia natomiast żadnego znaczenia dla ludzi żyjących 
w kulturach, które charakteryzuje brak wielkich miast. Jednak wiele innych symboli uniwersalnych tkwi ko-
rzeniami w doświadczeniu każdej ludzkiej istoty. Weźmy jako przykład symbol ognia. Urzekają nas pewne właś-
ciwości ognia płonącego na kominku. Fascynuje nas przede wszystkim jego żywa ruchliwość. Zmienia się on 
ustawicznie, przez cały czas jest w ruchu, a jednak stanowi stałość. Pozostaje ten sam, nie będąc takim samym. 
Daje wrażenie mocy, energii, wdzięku i lekkości. Wygląda, jakby tańczył, jak gdyby tryskało z niego niewyczer-
pane źródło energii. Kiedy używamy ognia jako symbolu, opisujemy wewnętrzne doświadczenie tymi samymi 
elementami, które dostrzegamy w zmysłowym doświadczeniu ognia; nastrój ożywienia, lekkości, ruchliwości, 
wdzięku, wesołości – czasem ten, czasem inny z tych elementów przeważa w naszych uczuciach.

12. Podobny pod pewnymi względami, odmienny zaś pod innymi jest symbol wody – oceanu, strumienia. 
Tu również znajdujemy zespolone ze sobą trwałość i zmianę, ciągły ruch, a mimo to stałość. Odczuwamy także 
cechę żywości, ciągłości oraz energii. Istnieje jednak pewna różnica; podczas gdy ogień jest popędliwy, szybki, 
pobudzający, woda jest spokojna, powolna i wytrwała. Ogień zawiera element zaskoczenia; woda element pew-
ności. Woda także symbolizuje nastrój ożywienia, lecz ożywienie to jest nieco ociężałe, powolniejsze, bardziej 
koi, niż pobudza.

13. To, że zjawisko świata fizycznego może wyrażać wewnętrzne doświadczenia, że świat rzeczy może być
symbolem świata ducha, nie jest rzeczą dziwną. Wszyscy wiemy, iż nasze ciało odzwierciedla nasze stany du-
chowe. Krew uderza nam do głowy, gdy jesteśmy wściekli, serce tłucze się nam szybciej w piersi, gdy ogarnia 
nas gniew, całe ciało ulega innym wibracjom, jeśli jesteśmy szczęśliwi, innym zaś, gdy jesteśmy smutni. Nastroje 
nasze znajdują odbicie w wyrazie twarzy, a nasze postawy i uczucia odzwierciedlają się w ruchach i gestach tak 
wiernie, że inni rozpoznają je dokładniej z naszych gestów niż z naszych słów. Ciało jest w istocie symbolem – 
nie zaś alegorią – ducha. Głęboko i autentycznie przeżyte wzruszenie, a nawet wszelka myśl, jaka nas autentycz-
nie poruszyła, wyraża się w całym naszym organizmie. W przypadku symbolu uniwersalnego znajdujemy to 
samo powiązanie między doświadczeniem duchowym a cielesnym. Pewne zjawiska fizyczne sugerują z samej
swej natury pewne doświadczenia emocjonalne i myślowe, my zaś wyrażamy doznania emocjonalne językiem 
doznań fizycznych, to znaczy symbolicznie.
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14. Symbol uniwersalny jest jedynym, w którego obrębie powiązanie zachodzące między symbolem a rze-
czą symbolizowaną nie jest przypadkowe, lecz wewnętrzne.

Erich Fromm, Zapomniany język, tłum. Józef Marzęcki, Warszawa 1977

Zadanie 1. (1 p.)
Jakie kryterium przyjął Erich Fromm, wyróżniając trzy rodzaje symboli?

Zadanie 2. (2 p.)
Jakie cechy symbolu wskazują określenia: konwencjonalny, akcydentalny, uniwersalny? Omów je zwięźle na pod-
stawie całego tekstu.

Zadanie 3. (2 p.)
Wyjaśnij, dlaczego symbol ognia można uznać za uniwersalny (akapit 11.).

Zadanie 4. (1 p.)
„Język symboliczny jest językiem, w którym świat zewnętrzny stanowi symbol świata wewnętrznego, symbol na-
szych dusz i naszych umysłów”. Tezę tę potwierdza w tekście przykład:
A. flagi danego kraju.
B. słowa „stół” oznaczającego przedmiot.
C. wody - oceanu, strumienia.
D. przedmiotu nazwanego umownie „stołem”.

Zadanie 5. (1 p.)
Istota języka symbolicznego – podkreślony wyraz zastąp innym, nie zmieniając sensu tytułu rozdziału książki 
Fromma.

Zadanie 6. (2 p.)
Jakie środki stylistyczno-językowe stosuje autor tekstu, aby wprowadzić odbiorcę w tok swoich rozważań?

Zadanie 7. (1 p.)
Na podstawie wyjaśnień autora (akapity 8., 9. i 10.) podaj przykład symbolu akcydentalnego występującego w zna-
nych ci utworach literackich.

P o z i o m  r o z s z e r z o n y  –  5



141

Temat 1.
Dokonaj analizy i interpretacji podanych fragmentów, wskazując na język wypowiedzi bohaterów jako źródło wie-
dzy o ich życiu, uczuciach, myślach i zachowaniach.

RONALD DUNCAN
ABELARD I HELOIZA

Fragment I 
(List czwarty. Abelard do Heloizy 1)

Jako filozof mam nieco uznania;
   Cóż ono warte, gdy nie umiem nawet
Okiełznać własnych namiętności?
   A ty – zali nie cieszysz się sławą
Jednej z najbardziej wykształconych pań
   Naszego kraju, by nie rzec – Kościoła?
O oto oboje zdani jesteśmy na łaskę
   Naszych emocji;
Nie umiemy użyć władzy rozumu,
   Powściągnąć dusz, które się kaleczą,
Przywołać resztkę rozsądku.

Czyż nie powinniśmy się zastanowić,
   Zanim rzucimy się w głąb wodospadu,
Na nieuchronną zagładę?

Mówię po męsku; miej dla mnie cierpliwość.
   Zechciej sporządzić rachunek,
Odłóż na bok łzy; dodaj łzy moje;
   Podlicz nasze troski i niepokoje;
    zawiść i żale;
Zmierz niepewności nasze, dodaj lęk,
   Podsumuj wszystko – zobacz, ile ważą,
Porównaj z mgnieniem szczęśliwym miłości!
   Głupcy plajtują –
Czemu mamy płacić, ponad możliwość,
   Za coś, czego nigdy nie otrzymamy?
Widzę, jak ziewasz, ponieważ rachuję
   Jak drobny kupiec;
Ale tak jak niegdyś uczyłem ciebie,
   Dziś sam siebie uczę.
Jest dla mnie jasne, że przyszłość należy
   Do mojej pracy; a ty – do przeszłości.
Masz, oto wolność także i dla ciebie.
   Bolesna? Takim jest i narodzenie.

1 Piotr Abelard (1079–1142) 
– syn rycerza, zrezygnował 
jednak z praw dziedzicznych 
i zwyczajnej dla jego 
stanu kariery wojskowej, 
by studiować filozofię.
Szybko został jednym 
z najsłynniejszych profesorów. 
Zakochał się w dużo młodszej 
od siebie Heloizie, swojej 
studentce, siostrzenicy 
kanonika Notre Dame – 
Fulberta. Z ich nieformalnego 
związku narodził się syn. 
W tajemnicy wzięli ślub. 
Jednak Heloiza ze strachu 
przed wujem schroniła się 
w podparyskim klasztorze. 
Na rozkaz Fulberta Abelard 
został wykastrowany. Przyjął 
wówczas śluby zakonne 
i w klasztorze kontynuował 
pracę naukową. Śluby przyjęła 
też za jego namową Heloiza.
Heloiza i Abelard 
pozostawili po sobie bogatą 
korespondencję z czasów, gdy 
oboje stali na czele swoich 
klasztorów. Są to zarówno 
płomienne listy miłosne, jak 
i rozważania religijne.

CZĘŚĆ II – PISANIE WŁASNEGO TEKSTU W ZWIĄZKU Z TEKSTEM LITERACKIM
Wybierz jeden z podanych tematów i napisz wypracowanie 

na podstawie analizy i interpretacji związanych z nim tekstów.

P i s a n i e  w ł a s n e g o  t e k s t u…
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Lecz czemu teraz nie odczuwam ulgi?
   Nowego życia? Nicość, śmierć – 
Jak kamień na zaniedbanej mogile.
   Czy może dlatego, że nie mam żadnej
    przyszłości?
Że wszystkie wiersze, które napisałem,
   I te, których nie napisałem,
Mniej znaczą dla mnie; mniej sobie
    je cenię,
   Niż palce u twojej stopy?
Jestem, niestety, nie tylko poetą,
   Lecz również i filozofem;
Zaś filozof wie, że słowa mają własną
    rzeczywistość
   Słów.
I że w dziełach, gdzie budulcem słowa,
   Mniej życia, niż w lada źdźble trawy.

I pytam siebie, jakiż więc jest cel
   Miłości takiej jak nasza?
Jeśli Bóg ma zamysł, tak jak wierzymy,
   Tedy i ta miłość,
Choć nas odrywa od wielbienia Boga,
   Chociaż ogarnia wszystko i pochłania,
Musi się przecie mieścić w tym zamyśle?

Jakiż to zamysł? Czy ten, że cię kocham
   Jak wierny obraz mojej własnej duszy,
I że kochając, z czasem się przybliżę
   Do niej, lecz i do Niego?
Zali nie jesteś Jego posłanniczką do mnie,
   Być może zaś i ja – do ciebie?
Modlę się na kolanach do Niego, do ciebie,
   Nie bluźniąc, bez cienia wstydu.
Oto moja modlitwa: aby dał mi ciebie,
   Abyś mnie wiodła łagodnie do Niego.
Mam bowiem wieczność ogromnej potrzeby;
   Jeżeli odejmiesz mi siebie,
Odejmiesz duszę moją od Niego.
   Oto uwalniam ciebie jedną ręką
I wiążę drugą. Lecz czymże jest wolność?
   Ledwie tyranią miłości.
Nie piszę więcej, bo nic więcej nie wiem,
   Jak tylko wieczność ogromnej potrzeby.

Fragment II 
(List siódmy. Heloiza do Abelarda)

Miłość jest lub jej nie ma;
   Nie potrzebuje celu, ani przeznaczenia.

P o z i o m  r o z s z e r z o n y  –  5
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Lecz jest, sama z siebie; samowystarczalna.
   Nie potrzebuje nadziei, nie ma żadnego
    powodu.
Jeżeli cierpienie jest częścią miłości,
   Zgadzam się cierpieć.
Powodem twojego bólu jest duma,
   Która zabrania ci poddać się
Twojej własnej naturze,
   Choć jest ona częścią Boga.
Czemu nie możesz, miły, przyjąć swojej miłości,
   Która jest cierpieniem?

Podejrzewam, iż każesz mi być wierną
   Ślubom moim, nie tobie,
Dlatego jedynie, iż czujesz się winny
   Będąc przedmiotem uczuć,
Których nie podzielasz.
   Zali pobożność twoja nie jest maską,
Którą osłaniasz chłód, jaki masz dla mnie?
   Czy nie ulżyłoby twemu sumieniu,
Jeśli byłabym nieco bardziej niezależna?
   Lecz ja nie uczynię tego.
Mówisz, że pragniesz ocalić swoją duszę:
   Pozwól mi wyznać, iż ja pragnę
    tylko
Ocalić naszą miłość; dla kobiety
   Jest to tym samym.

Jeśli grzechem jest kochać,
   to grzeszę, bez cienia żalu;
Gorzej: cieszy mnie moja zdolność do tego
    grzechu.
   Czy ty sam nie uczyłeś
W swoim wielkim traktacie „Sic et Non”,
   Że jeśli dusza świata
Ma dostąpić z czasem pełni stworzenia,
   Musimy pojąć jego rzeczywistość
I zgłębić do dna?
   Czy nie pisałeś,
Że zło, jeśli nie jest jedyną rzeczą
   Poza planem Boga,
Musi mieć jakiś cel, na równi z dobrem –
   Podobny dla ducha i ciała?

Teraz filozof się plącze:
   Traktuje mnie w oderwaniu
Od mojej ogólnej natury,
   Która jest rzeczywistością,
Zapomina, że miłość jest mną, że jest tobą.
   Wstyd, Abelardzie!

              Abelard i Heloiza, tłum. Jerzy S. Sito, Warszawa 1980

P i s a n i e  w ł a s n e g o  t e k s t u…
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JOHANN WOLFGANG GOETHE
CIERPIENIA MŁODEGO WERTERA

30 sierpnia
Nieszczęsny! Czyż nie jesteś głupcem, czyż nie oszukujesz samego siebie? Cóż znaczy ta szalona, bezkresna 

namiętność? Nie znam już innej modlitwy jak do niej. W wyobraźni mej nie zjawia się żadna inna postać prócz 
niej i wszystko wokoło widzę tylko w związku z nią. I to sprawia, że mam niejedną szczęśliwą chwilę – dopóki 
znów nie muszę się oderwać od niej, ach, Wilhelmie, do tego mnie często gna serce! Gdy tak przy niej posiedzę 
dwie, trzy godziny i upajam się jej postacią, jej obejściem, niebiańskim urokiem jej słów, i stopniowo rozpalają 
się wszystkie me zmysły, w oczach mi się robi ciemno, ledwo co słyszę i coś mnie chwyta za gardło jak skrytobój-
ca; gdy potem me serce, bijąc gwałtownie, chce ulżyć skołatanym zmysłom, a tylko jeszcze bardziej je podnieca, 
Wilhelmie, nie wiem często, czy żyją na świecie! I – kiedy czasem smutek przytłacza mnie – i Lotta zezwoli mi 
na tę żałosną pociechę, bym, całując jej rękę, wypłakał me przygnębienie – wtedy muszę odejść! Muszę odejść! 
Włóczę się potem daleko po polach. Wtedy mą radością jest wspinać się na stromą górę, przebić sobie drogę przez 
niedostępny las, przedzierać się przez zarośla, które mnie ranią, przez ciernie, które mnie kaleczą! Wtedy czuję 
się nieco lepiej! Nieco! Czasem ze znużenia i pragnienia położę się w drodze, niekiedy wśród głębokiej nocy, gdy 
pełnia stoi wysoko nade mną, siądę w samotnym lesie na pochyłym drzewie, by ulżyć mym zranionym stopom, 
i potem w omdlałym spokoju zadrzemię w półświcie: o Wilhelmie, samotne mieszkanie w celi, włosiennica i pas 
kolczasty byłyby rozkoszą, której łaknie ma dusza. Bądź zdrów! Nie widzę cierpieniu temu kresu prócz grobu.

Cierpienia młodego Wertera, tłum. Leopold Staff, Wrocław 2000

Temat 2.
Funkcja słowa w przedstawieniu trudnego tematu. Zanalizuj i zinterpretuj „opowiadanie o przeżyciu więziennym” 
Jerzego Szaniawskiego Śnieg przeszłoroczny 1. Odwołaj się do innych sposobów mówienia o ludzkich przeżyciach 
w czasie II wojny światowej.

JERZY SZANIAWSKI
ŚNIEG PRZESZŁOROCZNY

Do towarzystwa, w którym siedział Profesor Tutka, zbliżył się jeden z gości i powiedział:
— Przepraszam najmocniej, ale kiedy zobaczyłem śród panów Profesora Tutkę, nie mogłem przezwyciężyć 

chęci zbliżenia się do tego stolika. Czy pozwolą panowie, że siądę na chwilę, dosłownie na chwilę, gdyż nie chcę 
przeszkadzać, a poza tym spieszę.

Panowie powiedzieli „prosimy”, a gość przedstawił się panom.
— Ach, to pan! – powiedział Profesor Tutka. – Nie poznałem pana w pierwszej chwili. – Po czym przywi-

tał gościa bardzo serdecznie.
— Tak, nic dziwnego – mówił gość – że mnie pan nie poznał. Tam mieliśmy krótko strzyżone głowy, poza 

tym parę lat i przeżycia zmieniają człowieka.
Po czym zwrócił się do panów:
— Profesor Tutka jest moim kolegą więziennym. Spędziliśmy czas pewien razem, w warunkach… powiedz-

my, dość ciężkich… a przy tym wisiał nad nami wciąż miecz na włosku, każdy ruch w nocy na dziedzińcu wzbu-
dzał pytanie: „Czy to już po nas przyjechali, żeby nas uśmiercić, czy jeszcze 
nie po nas?” Może ten i ów z panów przeżywał to samo, ale wątpię, czy 
który natrafił w więzieniu na takiego towarzysza. Profesor Tutka w chwi-
lach najcięższych opowiadał nam historie, które nas, kolegów z jednej celi, 
bardzo pocieszały. Pamiętam dobrze zwłaszcza jedną taką historię po-
cieszającą: Profesor Tutka, idąc przez las, obliczał, wiele przypuszczalnie 
zgniótł bożych krówek, mrówek, gąsienic, zarodków motyli. Obliczywszy, 
powiedział, że choć zgniótł, świat pozostał taki sam. I nas jak uśmier-
cą, świat będzie szedł naprzód i nawet się za nami nie obejrzy. Ponieważ 

1 Utwór pochodzi z tomu Profesor 
Tutka. Wszystkie teksty łączy 
tytułowy bohater (starszy pan) 
i jego przyjaciele: rejent, sędzia, 
mecenas i doktor – spotykają się 
najczęściej w kawiarence i prowadzą 
rozmowy na różne tematy. Profesor 
Tutka wplata w prowadzone 
rozmowy historyjki ze swego życia.

P o z i o m  r o z s z e r z o n y  –  5



powiedziane to zostało w sposób bardziej interesujący, niż ja to podaję, i tak plastycznie przedstawiona została 
wielkość wszechświata, że nas, małych ludzi, to uspokoiło i zasnęliśmy tego wieczora pocieszeni.

Gość spojrzał na zegarek.
— Uprzedziłem panów – powiedział – że nie będę przeszkadzał. Spieszę na kolej.
Pożegnał panów i poszedł.
— Bardzo miły człowiek – powiedział sędzia. Potem zwrócił się do Profesora Tutki: – Opowiedział pan nam 

dużo historii ze swego życia, ale nigdy ani słowem nie wspomniał pan o swych przeżyciach więziennych.
— Bardzo wielu historii ze swego życia panom nie opowiedziałem. A tamte chwile więzienne… Tylu moich 

rodaków to przeżywało i wielu o tym mówiło, więc nie uważam, aby to miało być specjalnie interesujące.
— A jednak – mówił sędzia – niech nam pan z tych przejść coś opowie. W pańskim oświetleniu może to bę-

dzie jednak interesujące. Nie wymagamy, aby to miało być wesołe. Niech dziś będzie smutne.
W tej chwili sędzia zwrócił się do kelnera:
— Proszę o ptysia, tylko żeby krem był świeży! – po czym dalej mówił do Profesora Tutki: – Nic pan nam 

dzisiaj nie opowiedział. Dajemy panu temat i słuchamy.
Profesor Tutka zachmurzył się trochę, milczał, ale po chwili zaczął mówić, z wolna i melancholijnie. 
— Ubiegłej zimy, gdy się pewnego dnia obudziłem, podszedłem do okna: w nocy niespodzianie spadł obfity

śnieg. Śnieg na gałęziach, na dachach, śnieg na balkonach, wszędzie, gdzie oczy widzą, wszędzie puszysty bia-
ły śnieg. Północny poeta, bajka, lecące łabędzie, sanna w dalekim dzieciństwie – to wszystko sunęło cicho, gdy 
spoglądałem na ten świeżo opadły śnieg.

Profesor Tutka zatrzymał się na chwilę, po czym mówił dalej:
— Zapewne nie zauważyliście panowie, że w tym, co powiedziałem, nie użyłem do tej pory ani razu litery 

„r”. Nie jest to łatwe w naszej mowie: literę „r” spotykamy na każdym kroku. Lubi ona osiadać zwłaszcza w ta-
kich słowach, jak tragizm, rozpacz, piorun, krew lub armata. Ja chciałem powiedzieć łagodnie o bieli, o ciszy, 
o śniegu.

Ponieważ Profesor Tutka przestał mówić, odezwał się sędzia:
— Przyznaję, że wstęp był oryginalny. Słuchałem z zaciekawieniem i nie dotknąłem nawet podanego mi pty-

sia. Czekamy teraz na ciąg dalszy.
— To nie był wstęp. To wszystko, co chciałem powiedzieć.
— O przeżyciach więziennych?
— Nie. O śniegu przeszłorocznym i literze „r”.
— Tematem miały być przeżycia więzienne.
— Spotka pan, panie sędzio, niejednego, który woli czasem zmienić temat i mówić o czymś innym. A poza 

tym… cóż poza tym?… Panie sędzio, niech pan już zje tego ptysia z kremem, którego miał pan jeść podczas 
mego opowiadania o przeżyciach więziennych.

Profesor Tutka, Kraków 1981
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Model zawiera przewidywane odpowiedzi punktowane w skali od 1 do 2 punktów. Za pełną  odpowiedź przyznaje się mak-
symalną liczbę punktów, za niepełną – ewentualnie punkty cząstkowe. Nie należy przyznawać połówek punktów. Za brak 
odpowiedzi lub odpowiedź błędną nie przyznaje się punktów. Odpowiedzi ucznia mogą przybierać różną formę językową, 
ale ich sens musi być synonimiczny wobec modelu. Oceniając pracę ucznia, należy stosować punktację z modelu.

NUMER 
ZADA-
NIA

ODPOWIEDZI 
I ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

LICZBA 
PUNK-
TÓW

PUNKTY 
CZĄST-
KOWE

1.

Na przykład:
 specyfikę powiązania między symbolem, a tym, co on symbolizuje;
 zależność między tym, co jest naszą myślą, uczuciem, a tym, co należy do świata ze-

   wnętrznego;
 sposób, w jaki świat zewnętrzny wyraża to, co jest doświadczeniem wewnętrznym.

Uczeń otrzymuje punkt za trafne odczytanie kryterium.

1 –

2.

Na przykład: 
 konwencjonalny – umowny, między symbolem a tym, co oznacza nie ma podobieństwa; 

   jego przykładem jest słowo nazywające jakąś rzecz;
 akcydentalny – przypadkowy, oparty na indywidualnym doświadczeniu, zrozumiały tyl-

   ko dla tej osoby, której stało się ono udziałem, dla innych niejasny/nieuchwytny;
 uniwersalny – powszechny, zrozumiały dla wszystkich ludzi, (wszystkich przedstawi-
cieli określonego kręgu kulturowego); między nim a tym, co oznacza zachodzi podo-
bieństwo oparte na przeżyciu wewnętrznym każdego człowieka. 

Uczeń otrzymuje dwa punkty za udzielenie pełnej odpowiedzi, jeden – za wskazanie cech 
wynikających z dwóch określeń symbolu.

2 1

3.

Na przykład:
 Jego znaczenie jest zrozumiałe dla ludzi żyjących w różnych kulturach.
 Odwołuje się do doświadczenia każdego człowieka.
 Jego właściwości wywołują podobne wrażenia u wszystkich obserwujących ogień.
 Cechy ognia jako zjawiska (taneczność, lekkość, wdzięk, ruchliwość, wesołość) są po-
 dobne do odczuć człowieka, kiedy ogarnia go przypływ energii i wola działania.
 Ogień jako symbol oznacza to, co odbiera swoimi zmysłami człowiek obserwujący to 
 zjawisko. 

Uczeń otrzymuje dwa punkty za pełne wyjaśnienie symbolu ognia, to znaczy kiedy odnie-
sie go do zmysłowego doświadczenia człowieka i wskaże jego cechy jako zjawiska świata fi-
zycznego.

2 –

4. C 1 –

5.

Na przykład:
 sens,
 sedno,
 podstawa.

Uczeń otrzymuje jeden punkt, jeśli zastąpi słowo „istota” innym wyrazem, nie zmieniając 
sensu tytułu rozdziału.

1 –

MODELE ODPOWIEDZI I SCHEMAT Y OCENIANIA

MODELE ODPOWIEDZI DO TESTU
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6.

Na przykład:
 stosowanie czasowników w 1. osobie liczby mnogiej;
 wprowadzenie dwóch kluczowych pytań porządkujących rozważania;
 powtarzanie w bliskim sąsiedztwie tych samych lub pokrewnych wyrazów w trosce 
o precyzję wypowiedzi i właściwe jej zrozumienie, np.:
„...wynosi związek między symbolem a tym, co on symbolizuje, ponad płaszczyznę 
zwykłych symboli konwencjonalnych”;
„To, że zjawisko świata fizycznego może wyrażać wewnętrzne doświadczenia, że świat 
rzeczy może być symbolem świata ducha, nie jest rzeczą dziwną”.

 wprowadzenie komentarza zapowiadającego kierunek rozważań:
„Jak wkrótce zobaczymy, jedynie dwa ostatnie rodzaje symboli wyrażają wewnętrzne 
doświadczenie, tak jakby było ono doświadczeniem zmysłowym, i jedynie one zawie-
rają elementy języka symbolicznego”;

 wprowadzenie komentarza zachęcającego do przeczytania, poznania całości rozważań:
„W snach jednak symbole akcydentalne występują często i w dalszych partiach tej 
książki objaśnię metodę ich rozumienia”;

 odwoływanie się w teoretycznych rozważaniach do wielu przykładów z rzeczywistości 
   znanej odbiorcy, bliskich jego doświadczeniu.

Uczeń otrzymuje dwa punkty za wskazanie przynajmniej dwóch zabiegów stylistyczno-
-językowych.

2 1

7.

Na przykład:
 rozdarta sosna (Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego),
 mogiła (Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej).

Uczeń otrzymuje punkt za podanie właściwego przykładu, którego symboliczne znaczenie 
jest zrozumiałe jedynie w kontekście całego utworu.

1 –

Razem 10

SCHEMATY OCENIANIA WYPRACOWANIA

Temat 1.
Dokonaj analizy i interpretacji podanych fragmentów, wskazując na język wypowiedzi bohaterów jako źródło wiedzy o ich 
życiu, uczuciach, myślach i zachowaniach.

Punktacja
I.  ROZWINIĘCIE TEMATU (można uzyskać maksymalnie 26 punktów)

 1.  Przedstawienie na podstawie listów elementów biografii Abelarda i Heloizy  0–2 p.
  Na przykład:
   Abelard i Heloiza są postaciami historycznymi.
   Abelard to średniowieczny filozof („Jako filozof mam nieco uznania”; „W swoim wielkim traktacie «Sic et Non»), 

poeta („Jestem, niestety, nie tylko poetą,”), zakonnik („Zali nie jesteś Jego posłanniczką do mnie, / Być może 
zaś i ja – do ciebie?”).

   Heloiza jest zakonnicą („Każesz mi być wierną / ślubom moim, nie tobie”). Jako jedna z nielicznych kobiet 
w kraju zdobyła wykształcenie („A ty – zali nie cieszysz się sławą / jednej z najbardziej wykształconych pań 
/ Naszego kraju, by nie rzec – Kościoła?”).

   Abelard był jej nauczycielem („Ale tak jak niegdyś uczyłem ciebie”).
   Oboje są oddani Bogu i starają się pozostać mu wiernymi.
   Darzą siebie wielką, ale beznadziejną miłością („I pytam siebie, jakiż więc jest cel / Miłości takiej jak nasza?”).
   Pozostają w sytuacji rozłąki.

 2.  Charakteryzowanie języka wypowiedzi Abelarda, uwzględniające funkcję środków językowych 
  w przedstawieniu wewnętrznego stanu autora listu  0–5 p.
  Na przykład:
   W liście Abelarda przeważają czasowniki, co czyni wypowiedź dynamiczną, podkreśla ekspresywną funkcję teks-
   tu. Dynamika ta ujawnia burzę uczuć i myśli, silne napięcie emocjonalne.

S c h e m a t y  o c e n i a n i a  w y p r a c o w a n i a
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   Często pojawiają się formy 2. os. liczby pojedynczej trybu rozkazującego czasownika, na przykład: „miej”, 
„zechciej”, „odłóż”, „dodaj”, „podlicz”, „zmierz”, „podsumuj”, „porównaj”. Nadają one wypowiedzi Abelarda ton 
zdecydowanej prośby, życzenia, któremu adresatka nie może się sprzeciwić. Nakazuje Heloizie przyjęcie posta-
wy niemal rachmistrza, którego zadaniem jest wystawienie rachunku cierpienia ich nieszczęśliwej miłości.

   Pojawiają się także formy 1. os. liczby mnogiej czasownika, na przykład: „jesteśmy”, „nie umiemy”, „nie po-
winniśmy”, „rzucimy się”, „wierzymy”, „mamy”, „otrzymamy”. W ten sposób Abelard podkreśla swój związek 
z Heloizą. Czuje się odpowiedzialny za jej los.

   Podobną funkcję pełnią powtarzające się formy zaimków: „naszego”, „naszych”, „nasze”, „nasza”, „nas”.
   W wypowiedzi Abelarda sporadycznie występują przymiotniki oraz imiesłowy przymiotnikowe. Pełnią funkcję 

epitetów („Zanim rzucimy się w głąb wodospadu, / Na nieuchronną zagładę”, „Porównaj z mgnieniem szczęśli-
wym”, „oto wolność także i dla ciebie. / Bolesna?, „Nicość, śmierć – / Jak kamień na zaniedbanej mogile”, „że 
cię kocham / Jak wierny obraz mojej własnej duszy”, „Mam bowiem wieczność ogromnej potrzeby”. Występują 
w obrębie metafory lub porównania. Służą liryzacji wypowiedzi.

   Fragment zawiera bardzo dużo zdań pytających. Pełnią one funkcję pytań retorycznych. Sprawiają, że wypo-
   wiedź Abelarda zyskuje postać monologu wewnętrznego z retorycznym zwrotem do adresatki.
   Niektóre z pytań rozwijają wypowiedź. Wpływają na kompozycję tekstu. Stanowią przejście do kolejnej myśli 

również ujętej pytaniem („Musi się przecie mieścić w tym zamyśle? / Jakiż to zamysł?”). Monolog wewnętrz-
ny przypomina wtedy rozważanie filozoficzne prowadzące do refleksji nad funkcją słowa, miłością do Boga 
przeciwstawioną miłości do kobiety, sensem cierpienia, wpływem namiętności na życie człowieka, jego prze-
znaczeniem.

   W cytowanym fragmencie listu nie występuje słownictwo typowe dla sztuki epistolarnej. Do adresatki Abelard 
zwraca się w sposób specyficzny. Nie oczekuje od niej odpowiedzi. Poeta-filozof jest oszczędny w pochwa-
łach i w wyznaniach. Przede wszystkim podkreśla wartość osoby i związku z nią („Że wszystkie wiersze, które 
napisałem, / I te, których nie napisałem, / Mniej znaczą dla mnie; mniej sobie / je cenię / Niż palce u two-
jej stopy”).

   Zastosowane słownictwo (np.: „głąb wodospadu”, „nieuchronną zagładę”), metafory (na przykład: „Zmierz nie-
pewności nasze”; „i ta miłość, / Choć nas odrywa od wielbienia Boga, / Chociaż ogarnia wszystko i pochłania”; 
„Jeżeli odejmiesz mi siebie, / Odejmiesz duszę moją od Niego”; „Ledwie tyranią miłości”), porównania (na przy-
kład: „że cię kocham / Jak wierny obraz mojej własnej duszy”; „Nicość, śmierć – / Jak kamień na zaniedbanej 
mogile”) służą hiperbolizacji i sakralizacji miłości cierpiącego Abelarda. Niezależnie od tego, czy w danym mo-
mencie przemawia filozof, czy wyznaje swój ból nieszczęśliwy człowiek, cały list brzmi patetycznie.

 3.  Synteza spostrzeżeń na temat postawy Abelarda wynikających z analizy języka  0–2 p.
  Na przykład:
   Język listu Abelarda charakteryzuje go jako zakochanego człowieka. Jest dwugłosem (serca i rozumu) okale-

czonego mężczyzny silnie przeżywającego dramat beznadziejnej miłości. Bohater musi pogodzić się ze swoim 
losem, ale pozostaje w stanie wewnętrznej walki.

   Choć nie oczekuje zmiany, jest pełen sprzeczności. Głos rozsądku przeciwstawia sile emocji. Jednak nie ro-
zum, tylko namiętność ma nad nim władzę („Nie umiemy użyć władzy rozumu, / Powściągnąć dusz, które się 
kaleczą, / Przywołać resztkę rozsądku”). Bohater stara się zachować surowy dystans rachmistrza i intelektu-
alisty wobec swojego cierpienia i tej, którą nadal kocha. Broni się przed nią powściągliwością, pobożnością. 
Szuka pociechy w sferze sacrum i w pracy. Wspomnienia ranią. Chce zapomnieć („Jest dla mnie jasne, że przy-
szłość należy / Do mojej pracy: a ty – do przeszłości”). Mimo wszystko swoją teraźniejszość postrzega jako 
nicość i śmierć. Dla Abelarda wszystko się już dokonało i spełniło. Docieka jedynie istoty i przyczyn swoje-
go cierpienia.

   Nie ma w jego wypowiedzi zmysłowości. Swoją miłość przesunął w sferę sacrum. W związku z tym wyznacza 
Heloizie nową rolę, tej, która poprzez miłość duchową ma mu pomóc w dochodzeniu do Boga (temu życzeniu 
poświęca ostatnią część listu). To, co go spotkało, wynika z zamysłu Boga, z Bożego planu zbawienia.

 4.  Charakteryzowanie języka wypowiedzi Heloizy prowadząca do określenia stanu wewnętrznego 
  zakochanej kobiety  0–5 p.
  Na przykład:
   W przytoczonym fragmencie listu Heloizy dominują formy językowe skierowane na adresata: zaimki („twoje-

go”, „ci”, „twojej”, „tobie”, „twoja”, „twemu”, „ty sam”), czasowniki w 2. os. liczby pojedynczej („możesz”, 
„każesz”, „czujesz”, „podzielasz”, „osłaniasz”, „masz”, „uczyłeś”, „pisałeś”). Heloiza odnosi się do postawy 
Abelarda wynikającej z listu, który od niego otrzymała.

   Podobnie jak Abelard, posługuje się wieloma czasownikami. Opisują one przede wszystkim zachowanie Abelarda. 
Heloiza analizuje postawę kochanka („Powodem twojego bólu jest duma, / Która zabrania ci poddać się / 
Twojej własnej naturze.”; „czujesz się winny”; „Zali pobożność twoja nie jest maską, / Którą osłaniasz chłód, 

P o z i o m  r o z s z e r z o n y  –  5
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jaki masz dla mnie?”). Przewiduje reakcje („każesz mi być wierną / Ślubom moim, nie tobie”). Przypuszcza, 
że nie jest już kochana („Będąc przedmiotem uczuć, / Których nie podzielasz”).

   Operuje również pytaniami. Wyrażają one zdumienie kierującej się głosem serca kobiety, która nie pojmuje, 
dlaczego ktoś, komu ofiarowuje się bezgranicznie, odrzuca jej miłość. Występują one także w funkcji perswa-
zyjnej.

   Personifikacja miłości, występująca na początku fragmentu, wyraża pogląd Heloizy na miłość. Bohaterka uwa-
ża to uczucie za coś przynależnego naturze człowieka, co nadaje sens jego życiu. W miłość wpisane jest cier-
pienie i z tym trzeba się pogodzić („Jeżeli cierpienie jest częścią miłości, / Zgadzam się cierpieć”).

   Proste słownictwo wskazuje na klarowność i jasność wypowiedzi Heloizy. Taki jest również stan wewnętrzny 
   autorki listu. Nie ma w Heloizie sprzeczności, zamętu ani buntu.
   Słowa skierowane do usiłującego zachować chłód i dystans Abelarda mają postać udramatyzowanego monolo-

gu – wyznania uczennicy pragnącej ocalić tę miłość. Czystość jej intencji jest oczywista („Pozwól mi wyznać, 
iż ja pragnę / tylko / Ocalić naszą miłość”).

   Obok ekspresji drugą ważną cechą listu Heloizy jest jego perswazyjność, na którą wpływa znacząco składnia 
zdań złożonych. Służy ona sformułowaniu argumentacji mającej przekonać Abelarda o tym, że nie należy nisz-
czyć tej miłości. Argumentuje, odwołując się do przekonań filozoficznych kochanka. Dziwi się, że filozof nie 
pojmuje natury kobiety, która nie potrafi żyć bez miłości („Zapomina, że miłość jest mną, że jest tobą”).

   Heloiza nie sakralizuje swojego uczucia („Jeśli grzechem jest kochać, / to grzeszę, bez cienia żalu”). Jej wy-
powiedź cechuje spokój, co wynika z przekonania, że ma prawo do tej miłości, nawet jeżeli jest ona grzeszna. 
Miłość ziemską przedkłada nad służbę Bogu.

   Lekko ironizuje („Teraz filozof się plącze”). Końcowe wykrzyknienie: „Wstyd, Abelardzie!” zwyczajnie, bez pa-
   tosu wyraża oburzenie dla postawy filozofa wobec kobiety kierującej się w swoim działaniu prawdą serca.
   Język wypowiedzi ujawnia wrażliwą, uczuciową, wykształconą, skłonną do rozważań filozoficznych kobietę.

 5.  Przedstawienie Wertera z odwołaniem się do znajomości lektury  0–2 p.
  Na przykład:
   Tytułowa postać powieści epistolarnej Cierpienia młodego Wertera Goethego. Bohater epoki „burzy i naporu”.
   Młody, ambitny, wrażliwy, uzdolniony artystycznie człowiek zakochuje się nieszczęśliwie. Jego miłość nie może 
   być odwzajemniona. Popełnia samobójstwo, nie znajdując ukojenia dla swej duszy ani w przyrodzie, ani w pracy.
   Dzięki kreacji bohatera utrwaliła się w kulturze postawa nazywana od jego nazwiska werteryzmem, oznacza-
   jąca określony model życia związany z bólem istnienia (Weltschmerz).
   List z 30 sierpnia 1771 r. poprzedza wyjazd Wertera. Bohater, widząc związek Lotty z Albertem, wie, że nie 

może tego burzyć. Rozumie, choć nie może się z tym pogodzić, że ukochana należy do innego. Werter szanuje 
Alberta i nie chce niszczyć jego szczęścia. Wyjście z tej sytuacji to rozłąka i zapomnienie.

 6.  Charakteryzowanie sposobu mówienia Wertera  0–4 p.
  Na przykład:
   List rozpoczyna apostrofa do samego siebie („Nieszczęsny!”). Sygnalizuje ona stan wewnętrzny nadawcy listu 

i rzeczywistego adresata. Chociaż wypowiedź jest skierowana do Wilhelma, którego bohater traktuje jako swe-
go powiernika, to jednak przypomina raczej wewnętrzny monolog cierpiącego młodzieńca.

   Po apostrofie następują kolejno dwa pytania retoryczne podkreślające wzburzenie emocjonalne Wertera. Słowo 
miłość zastępuje peryfraza: „szalona, bezkresna namiętność”. Oddaje ona istotę uczucia bohatera, wypełnia-
jącego jego myśli, zniewalającego go całkowicie.

   Miłość staje się dla niego przeżyciem religijnym. Swoje uczucia nazywa metaforycznie modlitwą do kobiety 
   („Nie znam już innej modlitwy jak do niej”).
   Dobór słownictwa wskazuje egocentryzm Wertera. Podkreśla ono „ja” nadawcy listu. Młody człowiek analizuje 

swoje odczucia bardzo szczegółowo. Próbuje słowem uchwycić odcienie tego, co czuje. Bliski jest obłędu, kie-
dy poddaje się wspomnieniu – przywołuje sugestywny obraz ukochanej. Zachowuje się jak człowiek chory. Swój 
stan opisuje, stosując metafory („palą się wszystkie me zmysły”), wzmocnione powtórzeniem zaimka „jej” 
(„upajam się jej postacią, i jej obejściem, niebiańskim urokiem jej słów”; „bym całując jej rękę, wypłakał me 
przygnębienie”) i frazeologizmy występujące w mowie potocznej („w oczach robi mi się ciemno”; „coś mnie 
chwyta za gardło”; „smutek przytłacza mnie”).

   W liście pojawiają się słowa kluczowe w całej powieści – serce, zmysły – ważne w poznaniu bohatera. Mowa 
w tym fragmencie również o charakterystycznych dla Cierpień młodego Wertera uczuciach i nastrojach: miłość, 
smutek, przygnębienie, samotność, cierpienie, którym towarzyszy natura.

   Liczne wykrzyknienia i partykuły, powtórzenia, krótkie wypowiedzenia obok mocno rozwiniętych, stanowią-
cych niemal potok składniowy, wiązany spójnikiem „i”, podkreślają spontaniczność, ekspresję, indywidualizm 
i subiektywizm wypowiedzi. Werterem rządzą emocje. Postrzeganie człowieka zakochanego jako chorego czy 
wręcz obłąkanego ma swoją tradycję w literaturze. Bliskie było również romantykom.
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150

M
O

D
E

L
E
 O

D
P

O
W

I
E

D
Z

I

   Część listu wypełnia opis dzikiej przyrody („stromą górę”, „niedostępny las”, „zarośla, które mnie ranią”, „cier-
nie, które mnie kaleczą”, „głębokiej nocy”, „samotnym lesie”) przypominający klimat Osjanowskich pejzaży. 
W takiej przyrodzie nadawca znajduje chwilowe ukojenie.

   List kończy pełna patosu refleksja: „Nie widzę cierpieniu temu kresu prócz grobu”. Werter nie widzi wyjścia 
   z sytuacji. Odczuwa ją jako beznadziejną. Pragnie cierpienia fizycznego. Byłoby lżejsze niż cierpienie duszy.
   Samotny i nierozumiany myśli o samobójstwie.

 7.  Wskazanie cech postawy Wertera  0–2 p.
  Na przykład:
   Silnie zindywidualizowany język postaci jest znakiem indywidualności bohatera, prowadzi do poznania jego 
   postawy.
   Samotność, kontemplacja natury, poetyzacja rzeczywistości, silna uczuciowość, wrażliwość, nieodwzajemnio-

na miłość, cierpienie duchowe, pesymizm, poczucie bezsensu życia, przygnębienie, myśl o śmierci są charak-
terystyczne dla zachowania bohatera.

 8.  Wnioski:
  pełny wniosek  4 p.
   Język stanowi bogate źródło wiedzy o człowieku. W przypadku listów Abelarda i Heloizy oraz Wertera jest 

mową uczuć i służy poznaniu osobowości postaci, dla których miłość stała się najważniejszą wartością. 
Osobowość i przekonania kochanków wpływają na sposób mówienia. Analiza języka listów pozwala zrozumieć 
istotę dramatu zakochanych, nieszczęśliwych postaci. Ujawnia ich sytuację życiową, elementy biografii, wiel-
ką wrażliwość, cechy indywidualne. Średniowieczna para i młody Werter podobnie pojmują miłość – jako zwią-
zek dwóch dusz i element przeżycia religijnego.

   To właśnie język odsłania złożoność ludzkiej natury i jej dramaty.
  częściowy wniosek  2 p.
   Podsumowanie wypowiedzi jest refleksją na temat sposobu mówienia zakochanych bohaterów.
  próba podsumowania  1 p.
   Uogólnienie pozyskanej z analizy fragmentów wiedzy o bohaterach.

Kompozycja, styl, język, zapis oraz szczególne walory pracy jak na s. 98.

Temat 2.
Funkcja słowa w przedstawieniu trudnego tematu. Zanalizuj i zinterpretuj „opowiadanie o przeżyciu więziennym” Jerzego 
Szaniawskiego Śnieg przeszłoroczny. Odwołaj się do innych sposobów mówienia o ludzkich przeżyciach w czasie II woj-
ny światowej.

Punktacja
I.  ROZWINIĘCIE TEMATU (można uzyskać maksymalnie 26 punktów)

 1.  Wyodrębnienie elementów świata przedstawionego  0–4 p.
  Na przykład:
   Akcja rozgrywa się przy kawiarnianym (restauracyjnym) stoliku w czasie współczesnym, na pewno powojennym.
   W akcji uczestniczą: Profesor Tutka, sędzia, pozostali znajomi i gość. 
   Gościem okazuje się kolega więzienny Profesora, który wnosi swoją wypowiedzią szczegół do jego biografii.
   Akcję tworzy stolikowa sytuacja: krótka rozmowa prowadzona przez osoby siedzące przy stoliku.
   Narrator trzecioosobowy stoi poza światem przedstawionym. Relacjonuje kawiarniane zdarzenie, skupiając uwa-
   gę na zachowaniu Profesora Tutki.
   W tekście występuje również narracja pierwszoosobowa. Gość próbuje przedstawić historyjkę Profesora, opo-
   wiedzianą w więziennej celi. Profesor opowiada historyjkę o tytułowym przeszłorocznym śniegu i literze „r”.

 2.  Charakteryzowanie zachowań bohaterów  0–3 p.
  Na przykład:
   Profesor Tutka życzliwie, serdecznie odnosi się do gościa. Rozpoznaje w nim swojego kolegę z więziennej celi. 

Stara się być uprzejmy wobec sędziego proszącego o przedstawienie przeżyć więziennych. Ironizuje, kiedy 
chce pokazać niestosowność zachowania sędziego. Dystansuje się wobec przeżyć wojennych. Nie chce mówić 
o nich wprost.

   Gość cieszy się ze spotkania z Profesorem. Widzi w nim autorytet, szanuje go. Mówi tylko o nim. Wynika to 
z postawy, jaką w trudnym czasie Profesor przyjął wobec współtowarzyszy. Słowem i zachowaniem pomógł prze-
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trwać tym, którzy żyjąc w ekstremalnych warunkach, myśleli głównie o śmierci. Gość przywołuje jedną z histo-
ryjek Profesora opowiedzianą w więziennej celi. Mimo upływu czasu pamięta ją doskonale.

   Sędzia jest znajomym Profesora, słuchaczem wielu jego opowieści. Przeszłość Profesora traktuje jako intere-
sujący temat historyjki, jednej z wielu, której można posłuchać przy kawie i ciastku, mimo że będzie smutna. 
Sędzia nie dostrzega swojej niedelikatności, braku taktu i natarczywości. Należy do innego świata, więc nie 
rozumie, że wkracza w sferę cudzego tabu. Dramatyczne przeżycia określa naiwnie smutnymi.

 3.  Analiza konstrukcji fabuły  0–3 p.
  Na przykład:
   Fabułę tworzy akcja skupiająca się na jednym zdarzeniu – kawiarnianym spotkaniu.
   Motywem spajającym akcję jest przeszłoroczny śnieg. Pojawia się w tytule i w punkcie kulminacyjnym akcji. 

Narasta napięcie i zaciekawienie słuchaczy. Zamiast wzbudzającej dreszcze historii o przeżyciach więziennych 
słyszą melancholijnie opowiedzianą historyjkę o śniegu. Napięcie spada. Nieco rozczarowani słuchacze czeka-
ją na dalszy ciąg opowieści.

   Motyw śniegu jest dominantą kompozycyjną. Zyskuje również znaczenie symbolu.
   Utwór kończy ironiczna puenta. Profesor kpi z sędziego, który nie zrozumiał jego intencji, przyczyn zmiany te-
   matu ani aluzji do postawy zwykłego konsumenta.
   Istotną rolę kompozycyjną w utworze pełni czas przeszły. Poszerza on przestrzeń fabularną. Przybliża rzeczy-
   wistość oznaczoną symbolem śniegu i litery „r”.
 
 4.  Objaśnienie symbolicznego znaczenia śniegu i litery „r”  0–2 p.
  Na przykład:
   Przeszłoroczny (zeszłoroczny) śnieg kojarzy się z czymś, co nas już nie obchodzi (frazeologizm: „Coś obchodzi- 

kogoś tyle co zeszłoroczny śnieg”), a czasem również z brudem („biały jak zeszłoroczny śnieg” – iron. czar-
ny, brudny). W wypowiedzi Profesora, obfity, nadzwyczaj biały i puszysty, jest symbolem oczyszczenia i nie-
winności. Przywołuje dobre skojarzenia, dobre wspomnienia, i to one – wbrew utartemu rozumieniu znaczenia 
„przeszłorocznego śniegu” – są ważne, a nie to, co wydarzyło się w więzieniu.

   W polszczyźnie „r” jest głoską dźwięczną. Jej brzmienie odczuwa się jako ostre i mocne. Według Profesora 
   symbolizuje zło, nieszczęście, walkę i śmierć.
 
 5.  Interpretacja sensu pierwszej historyjki Profesora Tutki  0–4 p.
  Na przykład:
   Pierwsza historyjka, przywołana we wspomnieniu gościa, dotyczy przemijania. Tworzy ją obraz wędrującego 

przez las Profesora, który mimowolnie niszczy szereg małych istnień. Ma świadomość, że każdy jego krok oznacza 
śmierć dla wielu żyjątek. Ich unicestwienie nie oznacza jednak końca świata; świat pozostaje niezmieniony.

   Historyjka została opowiedziana ze względu na specyfikę sytuacji, w której znaleźli się więźniowie. Wiedzą, 
   że w każdej chwili czeka ich śmierć. Czekają tylko na wezwanie.
   Nazwa więzienia nie została podana. Jego przestrzeń zakreślają słowa: „Spędziliśmy czas pewien razem, w wa-

runkach… powiedzmy, dość ciężkich… a przy tym wisiał nad nami wciąż miecz na włosku, każdy ruch w nocy 
na dziedzińcu wzbudzał pytanie: «Czy to już po nas przyjechali, żeby nas uśmiercić, czy jeszcze nie po nas?»”. 
Pewna śmierć, nasłuchiwanie odgłosów dochodzących spoza celi, podjeżdżające na dziedziniec ciężarówki, roz-
strzelanie poza obrębem więzienia kojarzy się z więzieniami gestapo.

   Konkretyzacja miejsca w kontekście historycznym nie jest ważna. Zawsze będzie ono oznaczało zniewolenie 
   człowieka i przestrzeń śmierci, w której nieustannie trzeba pokonywać własny strach.
   Profesor okazuje franciszkańską wrażliwość na istnienie każdego stworzenia i pokorę wobec wielkości wszech-

świata. Z tej postawy płynie uspokojenie i siła w pokonywaniu strachu przed śmiercią. Dla więźniów jest to 
historia pocieszająca, ponieważ pokazuje kruchość życia w obliczu wieczności.

 6.  Interpretacja sensu historyjki o przeszłorocznym śniegu  0–4 p.
  Na przykład:
   Historyjka Profesora o śniegu przypomina impresję. Stojąc w oknie, bohater podziwia spadający śnieg, który 
   swoją bielą pokrywa całe otoczenie, przypominające śnieżną krainę, królestwo zimy.
   Widok ten wywołuje wspomnienie dzieciństwa i baśnie Andersena – Królową Śniegu, Dzikie łabędzie („Północny 

poeta, bajka, lecące łabędzie, sanna w dzieciństwie”), a więc świat, w którym dobro wyraźnie oddzielone jest 
od zła i nad nim triumfuje.

   W swoim krótkim opowiadaniu Profesor użył wyrazów, w których nie wystąpiła głoska „r”, bo – jak sam wy-
jaśnia – chciał powiedzieć: „o bieli, o ciszy, o śniegu”. Aby opowiedzieć o przeżyciach wojennych, musiałby 
przywołać wyrazy zawierające głoskę „r”: tragizm, rozpacz, piorun, krew, armata.
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   Profesor nie chce moralizować, dramatyzować, wzruszać, wywoływać współczucia, wzbudzać zainteresowania. 
Chce mówić łagodnie. Należy do tych, którzy wybaczyli. Nienawiść jest mu obca. Dzieli się tylko dobrymi wspo-
mnieniami.

   Jego zachowanie wynika z przekonania, iż o tragicznych wydarzeniach można mówić tylko symbolicznie. Zwykłe 
   słowo nie jest odpowiednie do trudnych tematów. 
   Występujące symbole śniegu i litery „r” mają przeciwstawne znaczenia. Kontrast jest celowym zabiegiem nar-
   racyjnym. Profesor trudny temat wojenny, temat cierpienia i ofiary, męczeństwa i zabijania zastępuje innym.
   Z opowiedzianej śnieżnej historyjki wynika przesłanie dotyczące oczyszczenia świata ze zła moralnego. Trzeba 

pomnażać dobro i mówić o nim, choćby się wydawało nieistotne (jak zeszłoroczny śnieg). W takim kontekście 
język spełnia funkcję sprawczą.

   Profesor, choć w pewnym momencie pozwala sobie na ironię, jest wspaniałomyślny wobec tych, którzy nie ro-
zumieją, dlaczego nie chce opisywać świata oznaczonego literą „r”. Będzie lepiej, jeśli usłyszą dobre historie. 
Temat wojny, zabijania, cierpienia nie może być omawiany przy stoliku kawiarnianym.

 7.  Przywołanie przykładów innych sposobów mówienia o ludzkich przeżyciach
  w czasie II wojny światowej  0–2 p.
  Na przykład:
   Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem – zapis reportażowy dokumentujący Holocaust przez pryzmat biografii 

Marka Edelmana, postaci autentycznej, lekarza, jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim. 
Autorka operuje językiem oszczędnym, pozbawionym osobistych komentarzy. W jej intencji ta rzeczywistość 
ma pozostać w pamięci.

   Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat – utwór mający cechy dokumentu. Narrator – uczestnik zdarzeń chce 
przekazać prawdę o nieludzkim świecie. Nie tylko rejestruje obozowe życie, także je interpretuje i osądza. 
Analizuje zachowania człowieka w warunkach ekstremalnych. Aby zrozumieć ten świat, trzeba zapomnieć o nor-
mach moralnych obowiązujących poza przestrzenią łagrów.

   Tadeusz Borowski, Dzień na Harmenzach, Proszę państwa do gazu – vorarbeiter Tadek ma swoją moralność obozo-
wą. Rejestruje zachowania więźniów. Nie komentuje, niczemu się nie dziwi. Chce przetrwać. Operuje żargo-
nem obozowym, językiem prostym, pokazującym degradację człowieka, w którym istnieje już tylko biologicz-
ny instynkt przetrwania.

   Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego – zapis osobistych doświadczeń bohatera, zwykłego 
człowieka, podpatrującego rzeczywistość powstańczą z perspektywy kogoś, kto się ukrywa i chce ocaleć. Mówi 
językiem emocjonalnym, subiektywnym, codziennym.

 8.  Wnioski:
  pełny wniosek  4 p.
   Krótki utwór narracyjny, przypominający powiastkę filozoficzną, zawiera przesłanie związane z postawami 

wobec systemów totalitarnych zniewalających człowieka. Jest to także opowiadanie o niemożności uchwyce-
nia słowem przejawów dehumanizacji człowieka, rozmiarów ludzkiego cierpienia, którego źródłem stała się 
ostatnia wojna.

   Problem degradacji człowieka najlepiej wyrazić symbolicznie, spokojnie i bez nienawiści. Miara katastrofy mo-
ralnej jest tak wielka, że można wobec niej tylko milczeć i pamiętać w sposób szczególny – szerząc dobro, aby 
zło nie powróciło. Stąd szczególne posłannictwo człowieka zapisane w pogodnej postawie Profesora Tutki. 
Z posłannictwa człowieka wynika misja słowa – ma oczyszczać jak śnieg i wyzwalać w człowieku dobre myśli.

   Zastosowanie języka symbolicznego i przyjęcie postawy humanisty w przedstawieniu przeżyć wojennych od-
różnia opowiadanie Szaniawskiego od innych utworów dokonujących rozrachunku ze zdehumanizowaną rze-
czywistością czasu wojny.

  częściowy wniosek  2 p.
   Podsumowanie wypowiedzi ze wskazaniem na wartość postawy Profesora Tutki lub jego sposobu mówienia 
   o dramatycznych przeżyciach.
  próba podsumowania  1 p.
   Podsumowanie wypowiedzi w postaci swobodnej refleksji nad postawą Profesora Tutki.

Kompozycja, styl, język, zapis oraz szczególne walory pracy jak na s. 98.

Opracowała Zofia Starownik




