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OBjAŚnieniA

Pamiętaj, aby ćwiczeń nie wykonywać w podręczniku, 
lecz w przeznaczonym do tego celu zeszycie.

Lektura uzupełniająca („z gwiazdką”)

Kształcenie językowe

Wypowiedzi pisemne

Wiadomości ważne 
i warte zapamiętania –

zakres rozszerzony

Wiadomości ważne 
i warte zapamiętania –

zakres podstawowy

Konteksty literackie, 
kulturowe, filozoficzne, 

artystyczne

zakres 
podstawowy

zakres 
rozszerzony

Lektura obowiązkowa

Wiadomości 
dla szczególnie 

zainteresowanych 
przedmiotem

Przedwiośnie (fragmenty)

I
Przez czas dość długi w  mieście Baku było głucho, martwo i  nudno. Wszyst-
ko jeszcze po dawnemu ruszało się i  łaziło, ale niesłychanie ospale, niemrawo, 
z rezerwą, a nawet jawną per� dią. Nie mogło być inaczej, skoro z dnia na dzień 
wszystko się odmieniało. Dwa żywioły miasta  – Tatarzy i Ormianie – czatowali 
na się wzajemnie z wyszczerzonymi zębami i wyostrzonym w zanadrzu kinżałem. 
Władze, regulujące ten stary zatarg na rzecz panowania rosyjskiego, przywaro-
wały, albowiem w samym źródle ich potęgi coś się urwało i wywróciło do góry 
nogami. Wreszcie wszystko pierzchło na wszystkie strony. Zjawił się komisarz 
rewolucyjny – o dziwo! – Polak z pochodzenia. Ten piorunem ustanowił nową 
władzę i zaprowadził nowe porządki. Tatarzy i Ormianie dali pokój walce, a jedni 
i drudzy na swój sposób wyzyskiwali sytuację. Przede wszystkim – znikły wszel-
kie towary. Pozamykano sklepy. Zabrakło żywności. Banki nie wydawały złożo-
nych kapitałów i nie wypłacały procentów. Nikt nie dostawał pensji. Rugowano 
z mieszkań. Zapanowała ulica, robotnicy na� owi i  fabryczni, czeladź sklepowa 
i domowa, marynarze. Było tam jednak stosunkowo spokojnie. Miasto stało właś 

Szewcy (fragmenty)

[I]
Scena przedstawia warsztat szewski (może być dowolnie fantastycznie urządzony) 
na niewielkiej przestrzeni półkolistej. Na lewo trójkąt zapełniony kotarą wiśniowego 
koloru. W  środku trójkąt ściany szarej z  okrągławym okienkiem. Na prawo pień 
wyschłego pokręconego drzewa – między nim a ścianą trójkąt nieba. Dalej na prawo 
daleki krajobraz z miasteczkami na płaszczyźnie. Warsztat umieszczony jest wysoko 
ponad doliną w głębi, jakby na górach wysokich był postawiony. Sajetan w środku, 
dwaj Czeladnicy po bokach, I na lewo, II na prawo, pracują przy warsztacie. Z da-
leka dochodzi huk samochodów czy czort wie czego zresztą i ryki syren fabrycznych.

* Granica (fragmenty)

[I]
Krótka i piękna kariera Zenona Ziembiewicza, zakończona tak groteskowo i tra-
gicznie, dała się teraz od strony tego niedorzecznego � nału rozważać całkiem na 
nowo. Jego powszechnie znana sylwetka, trochę pochylona, przemykająca prawie 
co dnia długim, odkrytym autem przez ulice miasta, jego twarz o garbatym pro� -
lu i ascetycznie wydłużonej dolnej szczęce, dla jednych przyjemna i nawet rasowa, 
dla innych jezuicka i nienawistna, jego zachowanie się w różnych poszczególnych 
sytuacjach, jego niektóre zapamiętane słowa – to wszystko otrzymało teraz zupeł-
nie inne kwali� kacje.

* Cudzoziemka (fragmenty)

[I]
Teraz Róża usiadła i pozwoliła swojej twarzy zmierzchnąć. Usta zwycięskie wsią-
kły w głąb twarzy, pozostawiając zaledwie ślad, szramę na powierzchni skóry, sze-
rokie źrenice zwęziły się jak u bitego psa, nos stał się spiczasty, a czoło brudne, 
zmięte. Forsownie przełknęła ślinę – widać gorzką – bo kąty warg zadrgały. Poło-
żyła dłonie na poręczach fotela i tak zastygła.

Kto mówi, do kogo, o czym i w jaki sposób…
Elementy sytuacji komunikacyjnej i funkcje tekstu

Funkcja metajęzykowa. Za pomocą języka można 
także wyrażać sądy o nim samym. Funkcja metajęzykowa 
jest nakierowana na kod (na język). W  tekstach pisanych 
sygnalizuje się ją zwykle kursywą lub cudzysłowem, np.: 
Wyraz „że” jest spójnikiem, „Jan jest lekarzem” to zdanie 
oznajmujące, Określenie „brzydki” zawiera słabszą ocenę ne-
gatywną niż przymiotnik „obrzydliwy”. W życiu codziennym 
funkcję tę wykorzystujemy wtedy, gdy mówimy np.: „Ja 
nie mogę!” to częste powiedzonko. Z funkcji metajęzykowej 
czerpie także i  ten tekst, gdyż został on poświęcony wła-
śnie językowi.

Magiczna funkcja języka pozwala wypowiadającym 
się na zaklinanie rzeczywistości. Funkcja ta wynika z prze-
konania (często współcześnie już nieuświadamianego, ale 
silnie zakorzenionego w naszej kulturze i psychice), że zna-
ki językowe mogą wpływać na rzeczywistość. Wykorzystu-
jemy ją np. wtedy, gdy przed jakąś stresującą sytuacją po-
wtarzamy sobie wiele razy Uda mi się. Na pewno mi się uda 
i wierzymy, że takie myślenie o czekającym nas wyzwaniu 
sprawi, iż będziemy mogli mu sprostać, tak jakby powta-
rzana formuła pozwalała zaczarować świat wokół nas. 

Do magicznej funkcji języka odwołują się również tra-
dycyjne formuły zaklęć typu abrakadabra albo hokus-po-
kus, jednak w dzisiejszej rzeczywistości częstsze są zdania, 
w  których mówiący życzy komuś czegoś dobrego lub 
złego  – stara się zapewnić mu przychylność sił wyższych 
(Niech Bóg ma cię w swojej opiece!, Oby nic złego mu się nie 

WIELKA PROZA ŚWIATOWA (część I)

„W POSZUKIWANIU STRACONEGO CZASU”

Monumentalne dzieło francuskiego pisarza Marcela Prousta 
(1871–1922) W  poszukiwaniu straconego czasu (1913–1927) 
składa się z  siedmiu części. Ich bohaterem, a  zarazem narrato-
rem jest wrażliwy młodzieniec, znawca i  miłośnik sztuki, bywa-
lec paryskich salonów przełomu XIX i XX w. Pewnego dnia smak 
małego, maślanego ciasteczka umoczonego w herbacie przypo-
mina mu czasy dzieciństwa i  skłania do rozległych wspomnień. 
„Powieść Proustowska zaczyna się w  miejscu niewyobrażalnie 
najmniejszym, o pojemności � liżanki herbaty. Po to, aby przeobrazić je w obszar zdolny pomieścić 
miasta, kościoły, ogrody, sąsiadujące z nimi pola” – pisał Georges Poulet [żorż pule], słynny belgij-
ski krytyk i historyk literatury. Proust pyta w swojej powieści, czym jest wspomnienie, jak funkcjo-
nuje pamięć człowieka, jakie mechanizmy rządzą psychiką. Dochodzi do wniosku, że historia życia 
określa i nadaje sens naszej codziennej egzystencji, sama zaś czynność przypominania przeszłych 
wypadków pozwala odnaleźć „utracony” czas, a tym samym – uciec od śmierci. Obszerne partie 
powieści Prousta wypełnia monolog wewnętrzny narratora, który z nadzwyczajną precyzją opisu-
je każde poruszenie swojej pamięci.

Dwudziestolecie międzywojenne 

Dwudziestoleciem międzywojennym nazwano epo -
kę literacką, której początek wyznacza powstanie 
II Rzeczypospolitej (1918), a koniec – wybuch II woj-
ny światowej (1939). W tym czasie debiutowały dwie 
generacje pisarzy. Kolejne pokolenie, do którego na-
leżą twórcy urodzeni już w wolnej Polsce, wchodziło 
w życie literackie podczas II wojny światowej. Niektó-
re nurty literatury lat 30. były kontynuowane w czasie 
okupacji, toteż niekiedy mówi się o „trzydziestoleciu”, 
a koniec epoki przesuwa na rok 1944 – datę ostatecz-
nego końca Polski niepodległej przed nastaniem ko-
munizmu.

Widmo światowej rewolucji

Wielkie obawy wzbudzały w Europie hasła wszechświatowej re-
wolucji proletariackiej, której nadejście wraz z Armią Czerwoną 
przepowiadali ideolodzy komunizmu. Po rewolucji w  Rosji zu-
pełnie realne stało się widmo krwawej rewolty, która ostatecznie 
zniszczyłaby kanon wartości europejskich i  osadziła na konty-
nencie kolejną dyktaturę. Związek Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich był państwem totalitarnym, w którym panował terror 
i kłamliwa propaganda. Był też państwem o wielkich ambicjach 
imperialnych, co musiało niepokoić zwłaszcza jego najbliższych 
sąsiadów, w tym Polskę.

Zmierzch Zachodu

Elementarzem europejskiego katastro zmu stała się rozprawa 
Zmierzch Zachodu (1918–1922) Oswalda Spenglera [szpengle-
ra]. Ten niemiecki  lozof porównał ze sobą dzieje największych 
kultur i stwierdził, że każda przeżywa swoją młodość, wiek doj-
rzały oraz schyłek i upadek. Według Spenglera, kultura europej-
ska weszła w ostatnie stadium rozwoju. Za zwiastuny jej końca 
uznał m.in.: triumf kultury masowej, dominację światopoglądu 
materialistycznego, zanik prawdziwej twórczości, praktycyzm 
nowoczesnego człowieka. Podobną diagnozę zawarł w  swoich 
katastro cznych powieściach Stanisław Ignacy Witkiewicz.

Szkic krytyczny

Rozprawka narzuca piszącemu dyscyplinę formalną, bowiem jest formą zbudowaną 
wg określonego schematu. Po postawieniu tezy (lub hipotezy) należy kolejno rozpatrywać 
argumenty i  wspierać je faktami i  cytatami. Dygresje nie mieszczą się w  schemacie roz-
prawki. W zakończeniu należy podsumować wnioski i odnieść je do tezy bądź hipotezy.

Interpretacja porównawcza

Interpretacja porównawcza wymaga znalezienia wspól-
nej płaszczyzny dla porównywanych tekstów (może być 
nią problem, temat, motyw). W wypadku analizy wierszy 
Kochanowskiego i  Sta� a tą płaszczyzną będzie stoicka 
� lozo� a życiowa obu poetów. 


