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TEMAT 1

Analizując porównawczo wiersze – „Na ciało, gdy umiera” Jarosła-
wa Marka Rymkiewicza i „Dla zakochanych...” Stanisława Grocho-
wiaka – uzasadnij ich związek z kulturą baroku.

Jarosław Marek 

Rymkiewicz

Na ciało, gdy umiera

Już chce mnie próchno już mnie grzybnia chce

Już pobielałe śnią się w listkach dłonie

Pleśń czeka na mnie i pleśń o mnie wie

A czemu jeszcze ja od pleśni stronię

Pleśń chce oddychać próchno patrzeć chce

Grzybnia chce śpiewać ale nie zna pieśni

A gdy rozwiera złotą krtań we śnie

To pyta czemu nie ma mnie wśród pleśni

Co nie ma oczu ze mnie oczy ma

Co nie ma krtani moją krtań otwiera

A co jest próchno to się ze mnie zna

Co jest pleśń biała to w mych ustach wzbiera

Mój język pleśń jest i pleśń będę wszystek

Ja com wyśpiewał w pleśni każdy listek

Z tomu: Anatomia, 1970

Stanisław Grochowiak

* * *

Dla zakochanych to samo staranie – co dla umarłych,

Desek potrzeba zaledwie też sześć,

Ta sama ilość przyćmionego światła.

Dla zakochanych te same zasługi – co dla umarłych,

Pokój z miłością otoczcie bojaźnią,

Dzieciom zabrońcie przystępu.

Dla zakochanych – posępnych w radości – te same suknie.

Nim drzwi zatrzasną,

Nim zasypią ziemię,

Najcięższy brokat odpadnie z ich ciał.

Stanisław Grochowiak: 

Rzeczy na wersety i głosy, PIW, Warszawa 1973

Arkusz II – poziom rozszerzony
Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie. Wybrany temat podkreśl

TEMAT 2

Ojczyzna jako temat rozmów
bohaterów dwóch powieści. Prze-
analizuj porównawczo fragmen-
ty dwóch powieści: Elizy Orzesz-
kowej „Nad Niemnem” i Witolda
Gombrowicza „Trans-Atlantyk”.

Eliza Orzeszkowa
„Nad Niemnem”

Fragment przedstawia rozmowę
pani Andrzejowej Korczyńskiej,
wdowy po powstańcu styczniowym,
z synem Zygmuntem.

Wtedy pani Andrzejowa głowę
podniosła znowu i głosem, w któ-
rym brzmiała zwykła już jej wy-
niosłość i energia, odpowiedziała:

– Nigdy. Ja na te rzeczy nigdy
zimno patrzeć nie będę. Dopóki ży-
ję, nigdy na tej piędzi mojej rodzin-
nej ziemi, nigdy w tych ścianach
obcy ludzie... obce bogi...

Nagle wybuchnęła:
– Wielki Boże! Ale po mojej

śmierci ty to uczynić jesteś go-
tów... tak! Ty to uczynisz pewno,
gdy tylko ja oczy zamknę... Jak
tchórz uciekniesz z szeregów zwy-
ciężonych... jak samolub nie zech-
cesz łamać się chlebem cierpie-
nia... Kawał Chrystusowej szaty
rzucisz za srebrnik, ażeby kupić
sobie życie przyjemne... Wielki
Boże! Ależ ty chyba w chwili unie-
sienia... w dziwnym jakimś śnie
okazujesz się takim... Zygmuncie,
o! mój Zygmuncie! Powiedz mi,
że naprawdę inaczej myślisz i czu-
jesz...

Syn, spokojny i zimny, nie dając
się unieść jej wybuchowi, jakby jej
prawie nie słuchając, mówił:

– Niech się mama nie unosi! Ależ,
moja droga mamo, proszęż się tak
nie unosić! Któż tu mówi o samych
tylko przyjemnościach życia? Mnie
idzie o coś wyższego, ważniejsze-
go... o moje zdolności... natchnie-
nia...

– Czyż dusza artysty – zawołała
– musi być tylko motylem na swa-
wolnych i niestałych skrzydłach
przelatującym z róży na różę? Czy
tu ziemia nic nie rodzi? czy tu słoń-
ce nie świeci? czy tu królestwo tru-
pów? że żadnego błysku piękna
znaleźć nie możesz?... że nic cię
zachwyceniem czy bólem, miłością

Jarosław Marek 
Rymkiewicz

Urodził się w 1935 r. w Warsza-
wie. Ukończył polonistykę na
Uniwersytecie Łódzkim, pracow-
nik naukowy Instytutu Badań
Naukowych PAN. Krytyk, histo-
ryk literatury, eseista, poeta, tłu-
macz, dramatopisarz. Debiutował
w 1957 r. tomem wierszy „Kon-
wencje”. Przedstawiciel i teoretyk
neoklasycyzmu w literaturze pol-
skiej, kierunku artystycznego, któ-
ry nawiązuje do tradycji antycznej
i nowożytnej. W swoich utworach
czerpie garściami z dzieł dawnych
i współczesnych. Tłumacz litera-
tury anglo-amerykańskiej (T.S.
Eliot, W. Stevens) i hiszpańskiej
(F.G. Lorca, Calderon).  Laureat
nagrody NIKE w 2003 roku.
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Stanisław Grochowiak

Urodził się w 1934 r. Poeta, dra-
matopisarz i publicysta. Poszuki-
wał nowych form ekspresji i prze-
ciwstawił się tradycyjnej interpre-
tacji ”piękna”. Był klasyfikowany
jako poeta nurtu turpistycznego
(od łac. turpis – brzydki). Później
skłaniał się ku klasyczności i zgo-
dzie na reguły dnia codziennego
(bunt nie przemija, bunt się usta-
tecznia). Zmarł w 1976 roku.


