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dworze taka piękna pogoda. Pan zapytał Krzyśka, czy wie, jak działa prądn 
ca. Ten, oczywiście, nie umiał odpowiedzieć. Zajęty był wpatrywaniem * 
z cielęcą nabożnością w Paulinę. Tym razem mu się upiekło, nie dostał jedv^ 
ki. Skończyło się na upomnieniu. Wreszcie dzwonek, wszyscy z radością w, 
biegają z klasy. Przy szatni jak zwykle tłok. Biorę swoją kurtkę i wychodź^ 
Nareszcie, koniec lekcji! Idę z dziewczynami na miasto.

Lubicie piątkowe popołudnia?
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Przemówienie/ inaczej oracja

Jest to mowa wygłaszana przy uroczystych okazjach, świętach, skierowana do 

^jegoś zgromadzenia, rzadziej do osoby.
1 Przemówienie może być powitalne, pożegnalne. M ożna je (jq) wygłosić, wystąpić

przemówieniem.
Do przemówień zaliczamy kazania, orędzia, homilie.
H om ilia  to kazanie objaśniające tekst biblijny.
O ręd z ie  -  uroczyste oznajmienie, oświadczenie osoby wysoko postawionej 

^państwie lub Kościele, np. prezydenta, premiera, papieża, patriarchy, skierowane do 

0gółu w  sprawach wielkiej wagi.

Kryteria oceny

], Zgodność z tematem.
2. Wyczerpujące rozwinięcie tematu.
3. Twórcze i oryginalne opracowanie tematu z zachowaniem ars persuadendi (sztuki 

perswazji, nakłaniania, namawiania).
4. Sugestywne i klarowne przeprowadzenie toku wywodu.
5. Wykorzystanie nieodzownych figur retorycznych: apostrofy, anafory, elipsy, pyta

nia retorycznego, wykrzyknienia, inwersji (odstępstwo od zwykłego szyku wyra

zów), peryfrazy.
6. Prezentowanie dowodów popartych trafną argumentacją.
7. Zgodność z planem przemówienia.
8. Skuteczne stosowanie słownictwa perswazyjnego.
9. Podniosłość i ozdobność języka.
10. Bogactwo języka.
11. Poprawność stylistyczna, ortograficzna, interpunkcyjna.

Plan przemówienia

1. Wstęp.
2. Przedstawienie kwestii.
3. Podanie argumentów.
4. Odparcie przewidywanych zarzutów.
5. Apel do słuchaczy.
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w sukmanie, w maciejówce i z kosą w ręku. 
Ślimak nie opuścił swej placówki.
Drzymała dom zbudował na wozie, 
ziemi nie opuścił.
To ci, co „żywią i bronią".
Najpiękniejszy pomnik wystawił chłopom 
polski noblista Władysław Reymont, 
pokazując światu pracowitego, mocnego, 
kochającego ziemię Borynę z Lipiec.
W śmiertelnej gorączce w koszuli 
szedł przez pole i siał,
aż padł i został jak biała hostia na czarnej roli.

Czy siła rozumu ludzkiego 
przyniosła nam szczęście?

Siła jest dziwów, lecz nad wszystkie sięga 
Dziwy człowieka potęga (...)
Wynalazł mowę i myśli dał skrzydła,
I życie ujął w porządku prawidła,
Od mroźnych wichrów na deszcz i gromy 
Zbudował sobie schroniska i domy,
Na wszystko z radą on gotów. (...)"

Szanowni słuchacze, te piękne słowa o ludzkim rozumie wypowiedział 
tragediopisarz grecki Sofokles.

Tematem dzisiejszego przemówienia są dzieła stworzone dzięki potędze 
ludzkiego umysłu. Zwrócę uwagę tylko na trzy: Internet, inżynierię gene
tyczną i energię atomową. Czy przyniosły one nam szczęście?

Człowiek to dociekliwa istota, więc już od pojawienia się na świecie chciał 
poznać to, co niepoznawalne i nieosiągalne. Szczególnie interesowała go przy
roda, chciał ją sobie podporządkować i jednocześnie się od niej uniezależnić. 
Chciał udoskonalać otoczenie, a także samego siebie. Jednak trzeba zadać so
bie pytanie: jak daleko może sięgać ingerencja homo sapiens? Czy jest on 
w stanie stworzyć doskonały, idealny świat, zapewniający każdemu szczę
ście? Wydaje mi się, może zabrzmi to paradoksalnie, że im bardziej wpływa
my na przyrodę, na kwestię życia i śmierci, tym mocniej tracimy swą nieza
leżność i wolną wolę. Taki prosty przykład. Byt ludzi pierwotnych zależał od 
warunków środowiska. Jeśli były niesprzyjające, plemiona opuszczały dany 
teren i przemieszczały się gdzie indziej. W starożytnym Egipcie wszystko
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zależało od wylewów Nilu. To dzięki tej rzece ludzie mogli mieć dobre zbiory. 
Dlatego czcili Nil i go obserwowali. Współcześni rolnicy nie są już zdani na 
łaskę lub niełaskę rzeki. Mogą sami kierować plonami. Lecz czy są niezależni 
i szczęśliwi?

Szanowni słuchacze, cudowną rzeczą jest Internet. Głównym celem sieci 
jest łatwy dostęp do informacji, możliwość sprawnego kontaktu ze światem. 
Internet pośredniczy w zawieraniu wszelkich transakcji giełdowych, makler
skich, bankowych. Jest więc szybko, łatwo i bez wychodzenia z domu. Lecz 
niektórzy wykorzystują go do oszustw. Poprzez sieć mogą łatwo okraść dru
gą osobę. Przykładem jest tu angielski makler z Singapuru, który doprowa
dził do upadku banku Baringsa, fałszując bardzo skomplikowane transakcje. 
Wszystkie hasła, tak zwane kodowane, można tylko z pewnym prawdopo
dobieństwem uznać za zabezpieczenia wystarczające. Zupełnie pewnych 
zabezpieczeń żadne szyfrowania nie dają. Internet ułatwia również wyszuki
wanie informacji, kontaktuje z różnymi ludźmi. Szkoda tylko, że jak oceniają 
uczeni, 90% informacji w Internecie to śmieci.

Proszę państwa, a czy inżynieria genetyczna nie brzmi jak fantazja? Na
ukowcy znają już nie tylko genom bakterii, rośliny czy muchy. Obecnie zna
ny jest również cały genom człowieka. Ta wiedza wywołała entuzjazm i na
dzieję, szczególnie wśród nieuleczalnie chorych lub zagrożonych chorobami 
dziedzicznymi. Zapewne ma to dobre strony. Już niedługo będzie można roz
poznać różnego rodzaju choroby genetyczne u człowieka. Każdy z nas bę
dzie mógł zgłosić się na badania i sprawdzić, czy jest podatny lub zagrożony 
jakąś chorobą. Będzie można wyeliminować na przykład hemofilię, dalto- 
nizm, wady psychiczne i fizyczne. Już we wczesnym rozwoju zarodka leka
rze, w razie potrzeby, podejmą odpowiednie działania eliminujące skazy ge
netyczne. Z drugiej zaś strony, czy inżynieria genetyczna nie obróci się prze
ciwko nam, gdy niewłaściwie ją wykorzystamy? Modyfikując genetycznie 
rośliny, wprowadzamy przy pomocy wektorów geny, dzięki którym roślina 
zabija szkodniki. Wektory to po prostu wirusy. Fachowcy zapewniają, że są 
nieszkodliwe dla człowieka. Mimo to panuje obawa, iż wirusy mogą ulegać 
mutacji. Nie wiadomo, czy te mutacje właśnie nie są szkodliwe.

Innym, dużo poważniejszym problemem jest przekraczanie granic ist
niejących między gatunkami. Krzyżując ze sobą różne zwierzęta lub, co jesz
cze gorsze, człowieka ze zwierzęciem, możemy wyhodować zupełnie nie
znane stwory. A jeśli ta produkcja wymknie nam się spod kontroli? Jeśli świat 
zostanie zamieszkany w większości przez okaleczone psychicznie i fizycznie 
potwory? Istnieje obawa przed klonowaniem lub poprawianiem człowieka. 
Rodzice mogliby sobie wybierać, jakie chcą dziecko. Ustalić kolor oczu, wło
sów, wzrost, zdolności, predyspozycje. Człowiek mógłby się stać maszyną 
o zaprogramowanym wyglądzie i przeznaczeniu. Ludzie przestaliby się.ro- 
dzić, lecz zaczęliby być „tworzeni", selekcjonowani i ulepszani. Może komuś
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przyjść pomysł wyhodowania rasy nadludzi -  pięknych, mądrych i zdolnych 
oraz silnych półgłówków, mających na celu służyć swoim panom. To już by 
było nie tylko nieetyczne czy niemoralne, ale i przerażające. Szczerze mó
wiąc, nie chciałabym żyć w takim świecie. Przez wiele lat dążyliśmy do de
mokracji, równouprawnienia, walczyliśmy z rasizmem i szowinizmem, a tu 
zupełnie sobie zaprzeczając, chcemy stworzyć podludzi lub twory bez mó
zgu robione dla pozyskiwania z nich narządów. Niewiele osób myśli o inży
nierii genetycznej w takich kategoriach i może moje stwierdzenia uznać za 
śmieszne. Jednak, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy, możemy małymi 
kroczkami w niedługim czasie zbudować taki świat.

Pozostało mi do omówienia jeszcze jedno osiągnięcie ludzkości: rozwój 
energetyki jądrowej. Jest ona z pewnością jednym z najczystszych źródeł po
zyskiwania energii. Elektrownia paliwowa wydala około stu razy więcej sub
stancji radioaktywnych aniżeli analogiczna elektrownia nuklearna. Tak więc 
elektrownie atomowe są przyjazne środowisku i należy z nich korzystać. Jed
nak człowiek energię atomową wykorzystuje nie tylko do tych celów. Wiele 
państw ma w swoim posiadaniu bomby atomowe. Oficjalnie jest to zabro
nione, lecz niektóre kraje nie stosują się do międzynarodowych umów. Na 
całym świecie jest ogromna ilość ładunków nuklearnych. Gdyby doszło do 
ich wybuchu, całe życie zniknęłoby z powierzchni Ziemi. Czy tego właśnie 
chcemy? Nigdy nie ma pewności, w jakim celu ktoś może tę potężną siłę 
wykorzystać.

Tu nasuwa się pytanie postawione na początku mojego wykładu: czy roz
wój techniki przyniósł nam szczęście? Każdy musi się zastanowić sam. Wszyst
ko zależy od nas, ludzi. Jeśli dobrze wykorzystamy potęgę naszego rozumu, 
będziemy szczęśliwi. Życzę nam wszystkim, byśmy właściwie wykorzystali 
postęp cywilizacyjny. Aby tak było, człowiek musi pozbyć się pychy i zarozu
miałości. Niech wiersz Romana Brandstaettera, który wam dedykuję, będzie 
dla nas przestrogą.

U stóp wzgórza,
Do którego po złotej łące 
Zmierzają lwy i owce, 

Wilki i jelenie, 
Siedzi 

Człowiek.

Stojący obok 
Bóg

Przekazuje mu promień 
Swojego oddechu
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Człowiek zaczyna żyć.

Rozłożył ręce.

Podniósł głowę.

Patrzy na Boga.

I myśli z nieukrywaną zazdrością:
Mój sobowtór.

Mowa obronna nauczyciela fizyki

Wysoki Sądzie, Uczniowska Ławo Przysięgłych, wyznaczono mi bardzo 
trudne zadanie. Otóż mam bronić nauczyciela fizyki przed niesłusznymi, 
moim zdaniem, oskarżeniami młodzieży z naszej szkoły.

Pierwszy zarzut brzmi: zbyt dużo zadaje i wiele wymaga. Nie, szanowni 
słuchacze, nieprawdą jest, że każe rozwiązywać dużo zadań, problemów 
i ćwiczeń. Przecież dzięki rozwiązywaniu ćwiczeń analizowany materiał sta
je się bardziej zrozumiały i łatwiejszy do zapamiętania. Każdy zna przysło
wie: trening czyni mistrza. W rezultacie na lekcjach powtórkowych otrzymu
jemy lepsze oceny, a co za tym idzie zacieśniają się więzi z rodzicami. W na
grodę pozwalają nam chodzić na dyskoteki, kupują modne stroje, a nawet 
podnoszą kieszonkowe. Jak nam wtedy miło i dobrze, prawda? Ucząc się przy
kładnie teorii i różnych zawiłości tego przedmiotu, w przyszłości możemy 
brać udział w wielu teleturniejach, np. „Życiowej szansie", „Miliard w rozu
mie". Mogę z całą pewnością zaświadczyć, że często wiedza pomaga zwykłe
mu, szaremu człowiekowi wygrać bajońskie sumy. Czyż to nie wspaniała 
perspektywa?

Systematyczna praca daje efekty na sprawdzianach. Tu dopiero wycho
dzi na jaw, czy polecone przez oskarżanego nauczyciela zadania rozwiązy
waliśmy sami, czy pomagaliśmy sobie zeszytem kolegi. Co nam przyjdzie 
z tego, że jakimś niezwykłym trafem zaliczymy materiał, o którym nie mamy 
zielonego pojęcia. Oszukujemy siebie. Kłamstwo ma krótkie nogi.

Szanowni Przysięgli, zgadzam się z drugim zarzutem pod adresem oskar
żonego. Gawiedź szkolna nazywa go „sokolim okiem". Próżne są trudy od
wrócenia jego uwagi. Uważam to jednak za ogromny plus na korzyść oskar
żonego. Wprawdzie na ściąganiu jak na wazelinie można się poślizgnąć, ale 
zajechać daleko się nie da, a przed nami poważny egzamin gimnazjalny

Fałszywe jest także oskarżanie naszego fizyka o to, że zbyt szybko i inten
sywnie prowadzi zajęcia. Uderzmy się w piersi! To nasza wina. My wolimy
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bujać w obłokach, marzyć o niebieskich migdałach. Diabeł nas kusi, dlatego 
kombinujemy, jak sobie „urozmaicić lekcje", by nauczyciel nie zdążył nas 
pytać. Doprawdy, czyż nie potrafimy się skupić 45 minut? Uwierzcie, my tyk 
ko wmawiamy sobie, że to jest nudne, niezrozumiałe. Tak łatwo się rozgrze
szamy. Wiem, że ducha mamy silnego, ale „ciało mdłe", co potwierdza Biblia 
Jestem przekonany jednak, że siła ducha w was zwycięży i rozsądek weźmie 
górę nad bezmyślnością. Odwołuję się do Waszego poczucia sprawiedliwości 
i mądrości. Wierzę, że Wysoki Sąd i Ława Przysięgłych oddzieli ziarno od 
plew nieprawdy i wyda Salomonowy wyrok. Apeluję też do szkolnej spo
łeczności: odrzućcie niesłuszne urazy i weźcie się do nauki.

Może potrafię Cię pocieszyć, Janie. * I

Drogi Janie!

Wiem, że żadne słowa nie są w stanie pocieszyć Cię i sprawić, że choć na 
chwilę zapomnisz o tragedii. Nam wszystkim będzie brakowało Twojej Ur- 
szulki. Mam przed oczami jej obraz, gdy recytuje wierszyki. I myślę, że Panu 
Bogu w Jego rajskich ogrodach także umila w ten sposób czas. W Królestwie 
Niebieskim nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć i nie porazi ich słońce ani 
żaden upał, bo paść ich będzie Baranek (...) i poprowadzi ich do źródeł wód życia: 
i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. (Ap 7,16 -  17)

Pamiętaj, że tam, w Niebie, nie ma cierpienia i krzywd. Urszulka nie zdą
żyła zaznać ludzkiej zawiści, zła. Nie wiedziała, co to nienawiść, jej oczy za
wsze były roześmiane. I nadal są. W Raju każdy się raduje, nie musi troszczyć 
się o czas, pieniądze, nie wie, co to ból, nie wie, co to nędza, nie wie, co to 
cierpienie.

I choć ciała już nie ma, dusza Urszulki zawsze będzie przy Tobie. Tak 
długo, jak zachowasz ją w swoim sercu. Ona zaś zapamięta uśmiechniętą 
twarz ojca i miłe wspomnienie domu w Czarnolesie.

Pomyśl, że śmierć nie oznacza końca życia. Jest to tylko przejście do tego 
drugiego, lepszego świata. Czy w tych chwilach zwątpienia czytasz Biblię? 
Na pewno słowa Jezusa będą dla Ciebie pokrzepieniem:

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć 
będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. (J 11, 25 -  26)

Urszulka umarła, ale odrodziła się na nowo, w nowej, lepszej rzeczywi
stości. Nie martw się! Nie rozpaczaj! Nie trać ducha! Twoje dziecko na pewno 
nie cierpiało, Bóg by na to nie pozwolił. Przypomnij sobie fragmenty z mito
logii. W chwili, gdy umiera człowiek, zostaje po prostu przecięta nić jego ży
cia.
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Wyobraź sobie, że Urszulka zapadła w sen wieczny i nieprzerwany Każ
dego człowieka czeka kres życia. Nikt tu nie zawinił. Czyżbyś zapomniał już,

że
Nic wiecznego na świecie:
Radość się z troską plecie,

A kiedy jedna weźmie moc najwiętszą,
Wtenczas masz ujźrzeć odmianę naprędszą"?

Taka była wola Boża.

„Siła Bóg może wywrócić w godzinie;
A kto mu kolwiek ufa, nie zaginie.

Przemówienie współczesnego człowieka 
do Świtezianki

Czcigodna Panno Wodna!

Podczas dzisiejszej przechadzki nad brzegami Świtezi usłyszałem jęki 
zaklętego modrzewia. Wiatr hulający po kniejach opowiedział mi historię 
miłości Twojej i Strzelca, dlatego śmiem zwrócić się do Ciebie z ogromną proś
bą. Racz, czcigodna Panno, wysłuchać mego wstawiennictwa i rozważ po
nownie swoją decyzję.

To prawda, że młodzieniec ów nie dotrzymał danego Ci słowa. Ale czyż 
nie ma tu Twojego podstępu i magii? Czy ziemska istota -  prosty strzelec 
może oprzeć się pokusie nimfy wodnej? Czyż nie rzuciłaś nań swoich cza
rów, by udowodnić rację swoich słów:

Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie,
A w sercu lisie zamiary?

A może Ty go nie miłowałaś, wystawiając na tak podstępną próbę? Gdy
byś naprawdę kochała go miłością szczerą, jakiej od niego żądałaś, nie pra
gnęłabyś teraz jedynie zemsty. Nie mogłabyś być taka okrutna i surowa. Czy 
swego wybranka można pożegnać słowami:

Surowa ziemia ciało pochłonie,
Oczy twe żwirem zagasną?

A czy on nie mógł zwątpić w Twoje uczucia, gdy tak nagle znikałaś, po
zostawiając go samego? Może myślał:
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Zawraca głowę, rzuca w tęsknicy 
I może jeszcze się śmieje?

Przecież nie stawiał Ci żadnych warunków, nie żądał żadnych przysiąg, 
pragnął jedynie być z Tobą na zawsze.

Panno Wodna, bardzo proszę, przemyśl jeszcze raz swoją decyzję. Nie 
kieruj się jedynie chęcią odwetu. Przypomnij sobie Wasze wspólne wspania
łe chwile, Wasze romantyczne spotkania. To dla niego zbierałaś maliny, a on 
rwał kwiaty do Twego wianka. Nie można przecież o tym zapomnieć! Okaż 
więc swe serce temu młodzianowi.

„Tak niedawno żeśmy się spotkali"

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Tak niedawno żeśmy się spotkali,
A już pożegnania nadszedł czas,
Tyle żeśmy z sobą przebywali,
A już od dziś wspomnienia złączą nas.

Wręczeniem świadectw ukończenia szkoły został zamknięty następny 
rozdział Waszego życia -  życia szkolnego. Jak się zapisał w Waszej pamięci? 
Różnymi zgłoskami i literami, ale na pewno na trwałe wyrył się w sercu każ
dego z Was.

Z nostalgią i rozrzewnieniem będziecie po latach wspominać Waszą pierw
szą szkołę, pierwsze niezdarne litery, wspaniałą panią, która pomogła przejść 
przez zawiłości klas młodszych. Następne lata były trudniejsze, ale i tu mieli
ście mądrych przewodników, którzy pomagali odkrywać tajemnice nauki 
i rozwikłać wiele problemów. Czyż niejednemu z Was więc nie kręci się 
w oku łza i dziwny żal nie ściska serca? Stajecie znów przed wielką i trudną 
niewiadomą.

Niech zatem start do następnego etapu życia będzie udany i trafny! Oby 
tematy z języka polskiego były łatwe i przyjemne, a zadania z matematyki 
proste i jasne. Wierzymy, że ten rozdział życia zapiszecie lepiej i staranniej.

Niech przyjaźnie zawarte wytrzymają próbę czasu, niech okażą się god
ne miana przyjaźni. Na swej drodze szkolnej edukacji spotykajcie tylko wy
magających, ale wyrozumiałych nauczycieli, serdecznych i Wam życzliwych.

Życzymy również ciepłych oraz udanych wakacji, pełnych wspaniałych 
przygód. Niech myślą przewodnią Waszego życia będą słowa poety -  Jana 
Kochanowskiego:
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Nie porzucaj nadzieje,
Jakoć się kolwiek dzieje,
Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,
A po złej chwili piękny dzień przychodzi.

Przemówienie wychowawcy 
na ostatnim spotkaniu

Nie tak dawno poznawaliśmy się. Od tej chwili minęło........... lat, to dużo
i mało zarazem. Zmieniliście się, z dnia na dzień staliście się młodzieżą, ina
czej patrzycie na świat, co innego cenicie, uważacie za najważniejsze. Ostatni 
rok w szkole zdaje się tylko chwilą.

Uczyliście się „patrzeć sercem, bo najważniejsze jest niewidoczne dla 
oczu". Waszym udziałem stały się dobre i te mniej przyjemne wydarzenia. 
W pamięci niech pozostaną jedynie miłe, te, które po latach wspomina się 
z uśmiechem, a może i łzą. Już za kilkanaście minut i to nasze ostatnie spotka
nie przejdzie do historii. Wy sami wybierzecie, dokąd pójść. Przyjrzyjcie się 
uważnie drogom. O niektórych powiecie, że są trudne, niebezpieczne, wy
boiste. Inne będą zachęcały, kusiły, mówiły: wybierz mnie. Wybór należy do 
Was.

Życzę Wam, byście stali się uczniami wybranych przez siebie szkół, a one 
okazały się spełnieniem Waszych oczekiwań, marzeń, pragnień.

Niech przyjaźnie zawarte jeszcze tu wytrzymają próbę czasu i okażą się 
godne miana przyjaźni. Na swej drodze szkolnej edukacji, nie zawsze prze
cież usłanej różami, często ciernistej, spotykajcie tylko wymagających, ale 
wyrozumiałych nauczycieli, serdecznych i Wam życzliwych.

A zbliżające się wakacje niech będą tym zasłużonym odpoczynkiem, pod
różą do miejsc, gdzie, być może, przeżyjecie fascynujące przygody, spotkacie 
ciekawych ludzi.

Mam nadzieję, że przy tym nie zapomnicie, „jakże uroczą istotą jest czło
wiek, kiedy jest człowiekiem'i * * * * * 7.
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forma wypow iedzi literackiej, publicystycznej, filozoficznej. Odwołuje się do kon
wencji rozmowy, gawędy, stara się przekonać czytelnika nie tyle argumentami, ale stwo
rzeniem iluzji szczerości porozumienia z czytelnikiem. Charakteryzuje się dążeniem do 
uogólnień, swobodnym osobistym tonem, luźną kompozycją, tokiem skojarzeniowym, 
dygresjami. Wykorzystuje środki literackie - metaforę, obrazowanie.

• Esej jest próbą zrozumienia jakiegoś problemu, uzasadnienia jakiejś opinii czy praw
dy o świecie. Autor eseju skupia się na dociekaniu. Stara się rozważyć różne aspekty 
zagadnienia. Przyznaje, że ma wątpliwości, a zagadnienie ma niejednoznaczny 
charakter.

• Esej prezentuje podmiotowy punkt widzenia. Autor eseju podkreśla własną obec
ność. Prezentuje własny system wartości. Ujawnia swoje umiejętności w dziedzinie 
krytycznego myślenia, daje świadectwo swej w iedzy i erudycji, bystrej obserwacji 
rzeczywistości, wrażliwości.

• Esej jest formą, za pomocą której w  sposób zw ięzły wyrażamy nasze myśli. Dbamy 
o to, by jego słowa niosły ze sobą znaczenia, a zdania nasączone były treścią.

• Esej jest formą, w  której poddajemy analizie nasze opinie, spostrzeżenia, aby stwo
rzyć ogólniejszą refleksję. Na drodze logicznego myślenia staramy się dociec isto
ty zagadnienia.

Kiedy wyrażamy nasze myśli na dany temat, rzadko ograniczamy się do tylko jed
nej opinii. Znacznie częściej wyrażamy kilka myśli, które prezentują nasz punkt widze
nia. Każda z nich wyrażona jest w osobnym akapicie. Tak więc esej składa się z kilku 
części. Zawiera w stęp, akap ity , rozwijające nasze opinie na dany temat, oraz kon
kluzje, wnioski będące efektem naszych rozważań. Te różne części tekstu połączone 
są ze sobą za pomocą związków logicznych. Akapity te mogą uzupełniać się, polemi
zować ze sobą podejmować zupełnie różne tematy, jeden może być parafrazą drugie
go itp.

Plan eseju

1. Wstęp - zainteresowanie tematem.
Jednak tematu nie można formułować od razu. Temat należy otworzyć, np. orygi
nalnym przykładem, paradoksem, zgrabną formułą, ciekawą powiastką, anegdo
tą, definicją.

2. Sformułowanie problemu (może być w formie pytania).
3. Przedstawienie planu eseju (jednak nie ujawniać treści, o czym będzie mowa).

210

4. Nasze opinie na dany temat (mogą być za i przeciw).
5. Przedstawienie argumentów (za lub przeciw albo i za, i przeciw), 
ó. Konkluzje wynikające z rozważań.
7. Ujęcie problemu w innych utworach, tekstach kultury (malarstwo, film, teatr, itp.)
8. Zakończenie: podsumowanie tego, co rozważaliśmy, lub ocena własna: pokazuje

my nowe, lepsze spojrzenie na temat.

Środki literackie w ykorzystyw ane w  eseju 
(lub innych formach literackich)

Figury stylistyczne

1. Figury op iera jące  się na podobieństw ie -  p o ró w n an ia

P orów nan ie  uwydatnienie i zinterpretowanie właściwości opisywanego zjaw i
ska poprzez wskazania na podobieństwa do zjawiska innego. W  tekstach 
o charakterze argumentacyjnym porównania mogą mieć znaczenie propagan
dowe i pociągać za sobą określone działania. Np. jeżeli jakiś polityk oznajmia, 
że imigranci w  naszym społeczeństwie są niczym ciała obce w naszym organi
zmie, to porównanie takie usprawiedliwia ksenofobię. Tego typu porównania 
mogą być zachętą do czystek etnicznych itp.

M e ta fo ra  jest w  pewnym sensie porównaniem; wyrażenie będące nowym uży
ciem lub połączeniem słów, które w nowych związkach zyskują nowe znacze
nie zwane metaforycznym. W yróżniamy m. poetyckie  i m. potoczne zwa
ne też językowymi. M etafory potoczne, takie jak bieg wydarzeń czy gorący 
spór, są zestawieniami utartymi i rozumianymi bezrefleksyjnie. W  tekście o cha
rakterze argumentacyjnym metafora może mieć pewną moc propagandową.

P eryfraza , omówienie - zastąpienie nazwy zjawiska lub osoby przez bardziej 
rozbudowane jego opisanie. Peryfraza służyła wzbogaceniu i rozwijaniu tema
tu, ozdobności wysłowienia, przekazywaniu autorskiej interpretacji i oceny zja
wisk poprzez ich wyszukane omówienie.

Przykłady: Kto lub co kryje się za następującymi omówieniami?
Anielski doktor; Sokrates Kopenhagi; Syn zatracenia; Tańczący kongres; Książę 
tego świata; Diabeł łańcucki; Czterdziestu nieśmiertelnych; Ryczące czterdziest
ki; Czarny towar; Czarny piątek; Madame de Cosel de Baranie Nóżki; Czarne 
koszule itp. (Na podstawie W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, PIW, 
1987).
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2. Figury w y ra ia jq c e  opozycję (kontrast)

A n ty teza , przeciwstawienie, zestawienie dwóch skontrastowanych ze sobq fa|<_ 
tów, terminów, zdań. Antyteza jako środek stylistyczny występuje w tekstach 
polemicznych. Autor takiego tekstu przedstawia poglądy przeciwnika w nega
tywnym świetle, a siebie lub swoje poglądy przedstawia w  pozytywnym. Anty
teza pojaw ia się także w tekstach o charakterze argumentacyjnym (esej), wte
dy, gdy autor pragnie wyrazić sprzeczny, niejednoznaczny charakter przed
miotu swoich rozważań, pragnie zaprezentować swoją tezę przez przeciwsta
wienie jej innej tezie lub też chce ukazać paralelę między dwoma przeciwstaw
nymi faktami, opiniami, zjawiskami itd. Celem takiego zabiegu nie jest jedynie 
stwierdzenie opozycji, ale przekonanie czytelnika.

A n ty fra za  -  prosta postać ironii, wypowiedź, której sens właściwy jest przeci
wieństwem sensu wprost sformułowanego: pochwała, która jest naganą, prze
proszenie w  intencji obrażenia itp.

P arad o ks - gr. paradoksos niespodziewany, dziwny -  błyskotliwe i zaskakujące 
sformułowanie, wyrażające myśl sprzeczną z powszechnie żywionymi przeko
naniami, które z gry sprzecznych pojęć wyprowadza nieoczekiwaną prawdę 
moralną, filozoficzną lub psychologiczną. Np. J. Lec „Pierwszym warunkiem 
nieśmiertelności jest śmierć".

O ksym oron, wyrażenie łączące dwa sprzeczne znaczeniowo wyrazy. Jest to 
figura stylistyczna, której celem podobnie jak paradoksu jest zadziw ienie a na
wet olśnienie czytelnika, np. gromobicie ciszy.

3. Figury stylistyczne m ajqce na celu w zm ocnien ie  lub z łag o d zen ie  gło
szonej te zy

A nafo ra , powtórzenie tego samego zwrotu lub słowa na początku kolejnych seg
mentów wypow iedzi. Ma ona na celu zwrócenie uwagi.

G radacja , stopniowanie, uporządkowanie składników wypow iedzi w porządku 
nasilania się (g. rosnąca), lub słabnięcia (g. opadająca) wskazywanej przez 
nie cechy znaczeniowej. Często ma charakter ekspresywny.

H iperbola , przedstawienie jakiegoś zjawiska celowo wyolbrzym iające jego ce
chy, zazwyczaj motywowane dążeniem do silnego wywarcia wpływu na od
biorcę. W  prostej postaci występuje w mowie potocznej, np. pękać ze śmiechu, 
umierać z  nudów.

Eufemizm, wyraz lub zwrot zastępujący określone słowo, które ze względów 
obyczajowych, estetycznych lub cenzuralnych nie może być użyte w wypowie
dzi. Użycie eufemizmu osłabia wyrazistość wypow iedzi i nacechowanie emo
cjonalne wyrazu zastępowanego (strajk -  przerwa w pracy), eliminuje wyraże
nia trywialne.

Litota, przeciwieństwo hiperboli, minimalizujące opisanie i pomniejszenie znaczenia 
jakiegoś zjawiska, rodzaj eufemizmu, złagodzenie jakiegoś wyrażenia przez
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odwołanie się do idei jemu przeciwnej. Autor mówi Nie jest geniuszem zamiast 
powiedzieć jest głupcem. Użycie litoty wymaga od czytelnika lub słuchacza 
zrozumienia intencji autora. Występuje ona często w  tekstach argumentatyw- 
nych o zabarw ieniu ironicznym i polemicznym. Inne przykłady: zamiast duży - 
niemały, zamiast brzydki - niepiękny.

Figury re toryczne

A postrofa, uroczysty, bezpośredni zwrot do adresata, fikcyjnego lub rzeczywi
stego, nadający wypow iedzi znamię literackości i retorycznego patosu.

P ytan ia  retoryczne, użycie formy pytania nie w celu wyrażenia niewiedzy, ale 
dla podkreślenia opinii mówiącego, piszącego, który stawiając pytanie, łatwiej 
mobilizuje uwagę i zyskuje aprobatę słuchaczy, czytelników, niż gdyby w ypo
w iada ł zdanie twierdzące. B. Pascal, Myśli, str. 171. „Cóż tedy pocznie czło
wiek w  tym stanie? Czy będzie wątpił o wszystkim? Czy będzie wątpił, że wąt
pi? Czy będzie wątpił, że jest?"

Użycie w y k rz y k n ik ó w  i w ie lo k ro p k ó w  służy do wyrażenia emocji autora 
lub zdobycia przychylności czytelnika. W  tekstach o charakterze polemicznym 
często znaki te wyrażają oburzenie lub ironię autora.

Użycie trybu  rozkazu jqcego  i w y ra ż e ń  czasow nikow ych majqcych  
podobne znaczenie ma na celu przekonanie a nawet udzielenie wskazó
wek, co trzeba i należy czynić, co jest wartościowe itp. B. Pascal, Myśli, „N ie 
chaj człowiek wróciwszy do siebie zważy, czym jest w  porównaniu do tego, co 
istnieje, niechaj w  celi, w  której przebywa, spojrzy na się jak na coś zabłąkane
go w tym zakątku przyrody i niechaj w  tej małej klatce, w  której go pomieszczo
no (mam na myśli wszechświat,), nauczy się oceniać ziemię, królestwa, miasta 
i samego siebie wedle słusznej ceny." Mówca czy autor tekstu może więc zwró
cić się do słuchacza (czytelnika) w sposób bezpośredni.

Rytm w yp o w ied z i, uchwytna powtarzalność przebiegu tekstu, podobnie ukształ
towanych wyrażeń, odcinków mowy. Rytm podkreśla efekty uzyskane dzięki 
zastosowaniu figur retorycznych. Przykład:„Król, królowa, cały dwór, cały na
ród, wszyscy są załamani, pogrążeni w smutku".. Ton  wypowiedzi

D ydaktyczne  za b a rw ie n ie  w y p o w ie d z i charakteryzuje teksty, których ce
lem jest wyjaśnienie, nauczanie, zestawienie pojęć, przedstawienie faktów. 
W  tekstach tego typu najważniejsza jest treść argumentów, logiczne pow iąza
nie przedstawianych faktów, dobór przykładów. Zdania wyrażane są w formie 
bezosobowej, figury stylistyczne i retoryczne niezbyt wyszukane, np. podręcz

nik do geografii.
N.B. Styl ten może występować w innych kontekstach. Bardzo często w  w ypow ie

dziach przedstaw iających tezy dość dyskusyjne, trudne do udowodnienia.
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M ówca używa wtedy tonu dydaktycznego, jest oczywiste, że..., doświadcze
nie pokazuje, że..., każdy może stwierdzić, że....

Liryczne lub patetyczne za b a rw ie n ie  w y p o w ie d z i Styl ten jest łatwo 
rozpoznawalny. Mówca odwołuje się do emocji odbiorcy. Posługuje się figura
mi retorycznymi i stylistycznymi, które majq wywrzeć wrażenie na słuchaczu 
Prezentuje on tu jednak pewnq strategię argumentacyjnq.

Ton polem iczny w y p o w ie d z i. Rozpoznajemy go po tytule, po charakterze 
użytych argumentów (przeciw). Charakteryzuje się też swoistq retorykq (nagro
madzenie hiperbol, wykrzykników, pojaw iajq się antytezy, paradoksy. Polemi
sta deprecjonuje przeciwnika lub jego poglqdy. Często bierze na świadka dys
kusji czytelnika. Ton polemiczny czasem kryje się za stylem dydaktycznym.

Ironiczny ton w y p o w ie d z i. Nie zawsze jest wprost rozpoznawalny. Ważne 
sq okoliczności powstania tekstu. Ironia opiera się na subtelnej grze znaczeń. 
Przykład, zob. Dzienniki W. G om brow icz -  str. 11- 14  oraz Monteskiusz 
O niewoli Murzynów.

Rodzinny stół -  czy taki ważny?

Pewnego razu wśród „Ogłoszeń drobnych,/ przeczytałam:

Zamienię telewizor 
na duży rodzinny stół 
niech służy 
u moich
dwunastu pokoleń.

Na jego blacie 
wyrzeźbimy 
dwa serca (...)

A kiedy 
przyjdzie czas 
odejdziemy 
od niego
trzymając się za ręce.

Autorem tych słów jest współczesny poeta Andrzej Warzecha.
Czy stół zatem może być przedmiotem pożądania człowieka początku 

XXI wieku? Myślę, że tak. Bo chociaż przez wieki zmienia swe kształty, mate
riał, z którego się go wykonuje, to nie zmienia swego przeznaczenia i znacze- 
nia. Sięgam najpierw do słownika języka polskiego, który wyjaśnia: „mebel, 
najczęściej drewniany, składający się z blatu, opartego na nogach, służący do 
spożywania posiłków, pisania, stawiania różnych przedmiotów".
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Posiłki, oczywiście, można także spożywać na szafce, przy ławie. Jednak
że jest to niewygodne, bo co wtedy zrobić z nogami? Podkurczyć, wykrzy
wić, wyciągnąć? Nie, zdecydowanie potrzebny stół. Czasami może zastąpić 
go biurko, jednak tylko czasami. Do biurka się siada i pisze. Przy biurku przyj
muje się interesanta. Biurko stwarza dystans.

Do stołu, w odróżnieniu od biurka i ławy, zaprasza się, podaje, zajmuje 
się przy nim miejsce. Stół, co więcej, nakrywa się, można też przy nim usługi
wać. Te czynności wymagają czasu, namysłu; wywołują nastrój podniosły, 
niemal magiczny. Proszę zasiąść, zaprosić, podać, zająć miejsce przy biurku 

S czy ławie. Brzmi to śmiesznie, wprost rażąco.
Magia stołu ponadto polega na tym, że jest on codzienny, ale i wigilijny, 

świąteczny, biesiadny, weselny. Zmienia więc swe oblicza w zależności od 
pory i potrzeb.

Mówi się przecież: uciechy stołu, rozkosze; stół wyborny, wykwintny, 
wystawny, udekorowany z gustem, ze smakiem. Stół przecież, niemal jak 

| człowiek, przyciąga wzrok, cieszy oko, dogadza smakowi, zaostrza apetyt. 
Eliza Orzeszkowa w „Nad Niemnem" pisała:

W wielkiej jadalnej sali około czterdziestu osób wstało od stołu okrytego staro- 
| świeckimi naczyniami z porcelany i kryształu i ciężkim, również staroświeckim sre
brem. Światło słoneczne, łagodzone przez zapuszczone u okien sztory, nadawało tej 

| zastawie bogate połyski.
Taki stół na pewno cieszył oko swą zastawą, doborem naczyń, rzeźbą sre

ber, artyzmem. W literaturze jest sporo opisów stołów, do których zasiadają 
bohaterowie, na przykład fragment „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza:

Tu roznoszono tace z całą służbą kawy,
Tace ogromne, w kwiaty śliczne malowane,
Na nich kurzące wonnie imbryki blaszane 
I z porcelany saskiej złote filiżanki,
Przy każdej garnuszeczek mały do śmietanki.

Ale przecież nie mniej piękne mogą być i współczesne zastawy, choć za
pewne dużo tańsze. Wystarczy zajrzeć w czas świąteczny do wielu domów 
lub przejrzeć kolorowe poradniki dla pań.

Czy tak zastawiona może być ława lub biurko?
Tylko przy stole można wygodnie zasiąść, oprzeć ręce i spokojnie zjeść. 

Wspólne jedzenie wszakże zbliża ludzi, którzy razem uczestniczą w rozko- 
: szy spożywania, dogadzają swemu podniebieniu i głośno wyrażają, ku ogól
nej aprobacie, radość jedzenia i chwalą smak potraw. Sięgnijmy znów do lite
ratury, do „Chłopów" Władysława Stanisława Reymonta.

(...) ustawiły pod szczytowym oknem, w podle Borynowego łóżka, duży stół,
! nakryty cieniuśką, białą płachtą, której wręby oblepiła Jagusia szerokim pasem czer-
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wonych wystrzyganek. Na środku, z kraja od okna, postawili wysoką Pasyjkę, przy
braną papierowymi kwiatami, a przed nią na wywróconej donicy baranka z masła ) 

Dopiero zaś pierwszym kołem legły chleby pytlowe i kołacze pszenne z masłem 
zagniatane i na mleku, po nich następowały placki a rodzynkami
tymi gwoździami gęsto ponabijane; ( ,..)a  na ostatku postawili wielką michę ze zwo
jem kiełbas, ubranych jajkami obłupanymi, a na całą świńską nogę i galanty
karwas głowizny, wszystko zaś poubierane jajkami kraszonymi, czekając jeszcze na 
Witka, by ponatykać zielonej borowiny i tymi zajęczymi wąsami opleść stół cały.

Nikło się nie ozwał, póki pierwszego głodu nie zapchali tęgo pracując, że ino 
w onej uroczystej cichości spożywania glamania się rozchodziły (...) I znowu jedli, aż 
niejednemu ślepie wyłaziły z onej lubości, twarze czerwieniały i sytność rozpierała 
sercem gorącem i głęboką radością. Wolniuśko pojedali nadziewając się z rozmysłem, 
by (...) jak najdłużej czuć w gębie smakowitości.

Ale stół to przede wszystkim miejsce spotkań w rodzinnym gronie. Tyle 
przecież spraw nazbiera się w ciągu dnia, tygodnia, a może od ostatniego 
święta. Przy stole bowiem możemy wzajemnie się dostrzec, popatrzeć na sie
bie, posłuchać. Stół jednoczy i zbiera rodzinę czy bliskich. Gdy nie ma stołu... 
Nie, koniecznie trzeba go mieć. Przy nim przecież toczą się najważniejsze 
rozmowy, zajęcia. Tak jest od dawna, o czym świadczą kolejne wersy „Pana 
Tadeusza":

We dwóch izbach dwa różne skupiły się grona:
Starszyzna, przy stoliku małym zgromadzona,
Mówiła o sposobach nowych gospodarskich,
O nowych, coraz sroższych ukazach cesarskich;
(...)
Panna Wojska włożywszy okulary sine,
Zabawiała kabałą z kart Podkomorzynę.

Dom, w którym nie zasiada się z całą rodziną, przyjaciółmi wspólnie do 
stołu, jest zupełnie zimny i pusty. Nie zastąpią go stoły -  ławy, karłowate 
stoliczki, barki. Co więcej, jest to jeden z najważniejszych sprzętów. Przykła
dów dostarcza życie i współczesna literatura. Oto fragment książki dla mło
dzieży „Opium w rosole" Małgorzaty Musierowicz:

Przy długim stole, spowici przytłumionym światłem bijącym z górnych tylko 
części okien (...) siedzieli wszyscy członkowie rodziny Lewandowskich zaproszeni tu 
dziś na niedzielny obiad (...). Wejście matki z wielkim półmiskiem powitano okrzyka
mi uznania (...). Pani Lewandowska uplasowała uroczyście półmisek pośrodku stołu, 
zasiadła (...) zachęciła domowników, by brali się za kluski, po czym nalała wreszcie 
i sobie. Zauważyła, że mała nie jest specjalnie wygłodzona. Jadła chętnie, lecz nie
uważnie, zajęta przede wszystkim tym, co działo się przy stole. Poufałe żarty, docinki
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l rozmowy zdawały się ją zachwycać. Wodziła lśniącymi oczami od jednej osoby do 
jrugiej i radośnie wtórowała każdemu wybuchowi śmiechu.

Mała, która obserwuje siedzących przy stole, to córka nauczycielki i ojca 
intelektualisty, jak go określiła. W jej domu nie jadało się razem. Stół ich nie 
łączyć dlatego panował tam smutek, zimno uczuć, a ojciec po prostu uciekał 
^ różne zajęcia. Dziewczynka chętnie przychodziła do licznej rodziny Le
wandowskich i zasiadała z nimi do wspólnych posiłków. Zachwycała ją at
mosfera stołu. Gdy matka małej Aurelii zrozumiała swój błąd wychowawczy, 
na znak pojednania, mówi:

Wiesz, wymyśliłam coś miłego ...
Masz tylu przyjaciół... co niedziela ugotujemy wspaniały obiad i zaprosimy ko

goś z nich do stołu. A teraz zjedzmy razem śniadanie. Był to gest pojednania 
matki i córki.

Stół rodzinny zatem musi być większy od normalnego stołu i musi zaj
mować znaczące miejsce w domu, bo coraz mniej jest rzeczy, które da się 
robić wspólnie. Postęp techniczny, odmienne style życia, pośpiech, ciasne 
mieszkania to przyczyny, które wypierają rodzinny stół. Tymczasem w nas 
tkwi tęsknota za nim.

Zupełnie jak w bohaterach powieści „Tabu" innej współczesnej pisarki -  
Kingi Dunin:

Kiedy rodzice Marty dostali to mieszkanie (...), od razu kazali wyburzyć ścianę 
między kuchnią a jednym z pokojów. Miała to być wielka wspólna przestrzeń, z du
żym stołem, wiankami czosnku i pękami ziół, zasłonkami w biało-czer
woną kratkę i masą kioiatów. Wymarzone miejsce do życia rodzinnego i spotkań 
z przyjaciółmi. Szybko jednak głównym gościem w kuchni stał się odbiornik telewi
zyjny, a potem jej ciemny róg oddzielony został dwoma wysokimi regałami i zamiesz
kał tam komputer, sama kuchnia zaś stała się nieustannym polem walki o dostęp do 
niego oraz o ciszę -  pomiędzy osobą siedzącą przy komputerze a oglądaczami telewizji 
(...)

-  To miało być takie bezkolizyjne połączenie i kolektywizmu filo
zofował kiedyś tata. Każdy miał mieć własny kąt oraz wszyscy razem wspólną prze
strzeń integrującą rodzinę jako ponadindywidualną całość. I co? Indywidualizm zwy
ciężył. (...) Zamiast rozkwitu życia rodzinnego, wciąż depczemy sobie po piętach 
i rozpychamy łokciami.

-  Nie jest tak źle -  tonowała mama. -  Czasami zagrywamy sobie w scrabbla.
Stąd wniosek: dbajmy o stół rodzinny. Śmiem twierdzić, że w wielu przy

padkach zastąpi on psychoanalityków, psychologów, psychiatrów, pedago
gów ratujących zachwianą osobowość ludzi we współczesnym świecie.

Może zatem warto wyrzucić lub wcisnąć w jakiś kąt telewizor czy kom
puter, by na środku stanął mebel, najczęściej drewniany, składający się z blatu opar
tego na nogach, służący do SPOŻYWANIA POSIŁKÓW i JEDNOCZENIA RO-
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DŻINY. Wtedy będziemy zajmowali przy nim miejsce. Zasiądziemy i... po 
prostu pogadamy.

Widzę, przeżywam, opisuję...

„Do okna mego pokoju nie zagląda nigdy księżyc, nigdy też nie widzę 
stąd nieba i gwiazd; (...) siedziałem w pobliżu okna i zobaczyłem w pewnej 
chwili, że ruda głowa usiłuje zajrzeć do mego pokoju. (...) Następnego popo
łudnia znów zauważyłem, że właściciel rudej głowy pragnie wspiąć się i zaj
rzeć do mego pokoju. Widocznie był jednak bardzo mały i nie mógł wykonać 
tego, co pragnął. Wtedy ja sam zdecydowałem się wyjrzeć i zobaczyłem go; 
tak, był to rzeczywiście nieduży, bardzo śmieszny rudzielec. (...) Podałem 
mu rękę. Usiadł na parapecie ze zręcznością małpki; pamiętam jeszcze krótki 
błysk zachwytu w jego oczach. (...) rozglądał się bacznie po moim pokoju. 
Widziałem, jak gaśnie zachwyt na jego twarzy. Zobaczyłem, że posmutniał: 
był teraz poważny i skupiony, jakby w ciągu tych chwil, kiedy siedział, na 
parapecie, przybyło mu wiele lat i troski. Bardzo długo milczał opuściwszy 
rudą główkę. Potem rzekł:

-  Wszędzie jest tak samo.
-  Tak! -  rzekłem. -  Wszędzie jest tak samo.
-  Nigdzie nie ma inaczej? -  zapytał.
-  Nie -  odparłem.
-  A gdyby tak bardzo daleko stąd? Też tak samo?
-  Tak. Tam też są takie pokoje. Na całym świecie są takie pokoje. Świat to 

jest właśnie kilka takich pokoi.
-  To ja jeszcze zobaczę -  rzekł.
Zeskoczył i uciekł".
Opowiadanie Marka Hłaski „Okno" przypomina mi obraz Andrzeja 

Wróblewskiego „Kitek przy oknie". Obu chłopców łączy ogromna ciekawość 
-  co kryje się za oknem. Obaj bohaterowie -  ten literacki i malarski sprawili, 
że lubię zaglądać w odsłonięte okna. Tyle w nich tajemnicy. Nawet puste, 
ciemne, nieprzeniknione kryją w sobie jakąś magiczną siłę oddziaływania na 
wyobraźnię, wywoływania emocji.

Podążam śladem Kitka. Chętnie też przywarłabym nosem do szyby. Jakie 
dziwy kryje jego okno? Chyba niezwykłe, skoro tak zafascynowało malca. 
Może na jego twarzy maluje się także zdumienie, zachwyt, oczarowanie?

Cóż można zobaczyć przez to okno? Osobę bliską, zamglone słońce, lu
dzi, zieleń, dym przybierający różne kształty? Okno jest doprawdy intrygu
jące. Chciałoby się też przez nie wyjrzeć i sprawdzić, co tak zainteresowało 
chłopca. Czyżby wiszące pranie na sznurze? Raczej nie. Jest takie statyczne,
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nie przyciąga też barwą. Scenka wywołuje uśmiech. Zabawny jest chłopiec, 
który z takim napięciem wypatruje czegoś. Wyobrażam sobie jego poważną 

Ii skupioną minę. Budzi we mnie czułość i sympatię. Mój wzrok próbuje prze
bić gęstość powietrza, ale widok zasłania rozwieszona bielizna, która barwą 

> wtapia się w tło widocznego przez szyby szaroniebieskiego nieba. Bielizna 
jsusząca się na sznurze wywołuje skojarzenia z codziennym, zwykłym ży- 
Iciem. Kojarzy się również z troskliwością i rodzinnością, ale jednocześnie 
z życiem szarym, jednostajnym. Przeszkadza trochę i drażni, bo może zasła
nia coś wartego obejrzenia? Wygląda ciężko na tle nieba, choć odcina się od 
niego jaśniejszymi plamami. Sprawiają to czarne kreski wyraźnie obrysowu- 
jące jej kształty. Trochę ożywienia wprowadza kolor oranżu, lecz jest on przy

tłumiony, w odcieniu burym. Wywołuje to lekkie przygnębienie.
Mimo wszystko chłopiec pewnie coś dojrzał. Wyczuwam w nim zainte

resowanie i zdumienie, len świat za oknem jest jakiś tajemniczy, nieprzenik
niony, z pewnością dlatego ciekawy. Jednak jest zimny -  jak kolor szaronie- 
bieski. Uderza mnie dziwny smutek i jednocześnie metaforyczna siła płyną
ca z banalnych, powszednich sytuacji. Jest tu jakaś powaga i znużenie. Oczy
wiście sprawiają to barwy, które emanują ciszę, spokój, lecz także napięcie. 
Nasuwają mi się słowa piosenki młodego, płockiego autora -  Zbigniewa Żuka:

Okna tysiące okien na świat 
Okna powietrzne korytarze (...)
Za dnia ich gościem ptak 
A nocą
Okna prowadzą nas ulicą naszych marzeń 
Kolorowe, kolorowe powietrzne korytarze 
Puste okna na zagmatwany świat.

(„Okna")

Skąd to napięcie? Wypływa chyba z faktu niewiadomej akcji toczącej się 
za oknem i tego, że chłopiec odwrócony jest tyłem, potęguje go też pustka 
pomieszczenia, w którym znajduje się Kitek. Myślę też, że powodem niepo
koju są również linie. Mają one różne kształty. Są proste, krzywe, niejednolite 
w odcieniach, szerokościach i kształtach. Wprowadzają one różne nastroje 
i wywołują różne natężenia napięcia. Linie poziome sprawiają wrażenie spo
koju, pewności, statyki. Linie pionowe wnoszą atmosferę niepewności, od
wracania się tyłem do tego, co niepokojące. Linie zakreślają też kształty ścian, 
podłogi. Są to proste figury geometryczne, które podkreślają statykę. Są tylko 
dwa skosy -  szelki przy spodenkach dziecka, ale nie zakłócają ogólnej atmos
fery ładu i bezruchu. Właśnie, w całym obrazie dominuje statyka i słyszę nie
mal dźwięczącą w uszach ciszę. Tę ciszę i zamyślenie wywołuje ultramaryna 
zimnej wody. Z drugiej jednak strony wyczuwam leklde drżenie. Chłopiec
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wprawdzie stoi nieruchomo, ale coś przeżywa, coś w nim się trzepoce. Spra
wia to pomarańczowa barwa bluzki, stonowana wprawdzie kremową kami
zelką, i skrzyżowane czarne szelki.

Barwy działają na mnie silnie. Ściany w cieplejszych odcieniach żółtawej 
i beżowej barwy dają poczucie bezpieczeństwa, radości. Jasne kolory, wywo
łujące nastrój ciepła i przytulności, dość wyraźnie kontrastują z przydymio
nym błękitem okna. Może to symbol? Jak w piosence przyciąga nas mimo 
wszystko nieznany świat -  zimny i obojętny.

Pojawiające się gorące dwie plamy oranżu burzą znowu tę ciszę, zaska
kują, intrygują. Barwy jaśniejsze walorowo sprawiają złudzenie lżejszych od 
barw ciemniejszych. Ciężko i przytłaczająco działa czarna plama podłogi 
i spodni. Jednakże równoważy lekkość i zwiewność wnętrza i kamizelki Kit
ka. To wywołuje poczucie równowagi. Może równowagi także w myślach 
i uczuciach chłopca oraz oglądającego obraz? Ulecieć gdzieś, wznieść się, wy
frunąć? Realizm i rozsądek jednak trzyma mnie mocno na ziemi. Ten kontrast 
odczuć wprowadzają także ciemne, grube linie podkreślające kształt okien. 
Ultramaryna okna wabi, zachęca, obiecuje. Czarne ramy stopują, każą się 
zastanowić. Ten kontrast wprowadza do wyciszonego walorowo obrazu wra
żenie dynamiki, energii.

Obraz stwarza złudzenie powierzchni trójwymiarowej. Artysta uzyska! 
ją poprzez zastosowanie perspektywy linearnej, zbieżnej; przez perspekty
wę barwną -  pierwszy plan posiada kolory ciężkie, dalszy plan posiada kolo
ry cieplejsze, jaśniejsze. Duży też wpływ ma kontrast światła i cienia.

Powierzchnia obrazu jest martwa, gładka, bo wykonana w technice gwa
szu.

Jest coś, co urzeka w tym dziele malarskim. To chyba ogólna atmosfera. 
Zestawienie potoczności z tajemniczością, ciepła z chłodem koloru niebie
skiego, zaostrzonego plamą ognistego oranżu, ciężkości z lekkością. I ten mały 
człowiek zafascynowany czymś. Ale czym? No właśnie. To, co niewidoczne, 
jest ciekawsze, porywające, bo osnute mgiełką magii. Towarzyszy więc nam 
podekscytowanie, musimy się domyślać, a to rozgrzewa serce i wyobraźnię. 
Dlatego dzieło to skupiło moją uwagę, skłoniło do refleksji, zadumy, wyzwo
liło ciepłe i miłe uczucia, jakie może wywołać dziecko, wzruszenie.

Okna tysiące okien na świat 
Okna powietrzne korytarze 
I od czasu do czasu spadnie jakaś łza 
Gdy ktoś pomacha nam ostatni raz 
Z tego okna najdroższego nam.

Zbigniew Żuk Okna
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Za co człowiek jest, 
może być odpowiedzialny?

Bosi na ulicach świata 
Nadzy na ulicach świata 
Głodni na ulicach świata 

Moja wina 
Moja wina

Moja bardzo wielka wina!

Zgroza i nie widać końca zgrozy 
Zbrodnia i nie zoidać końca zbrodni 
Wojna i nie widać końca wojny 

Moja wina 
Moja wina

Moja bardzo wielka wina!

Taką odpowiedzialnością obarcza współczesnego człowieka Edward Sta
chura w wierszu „Confiteor". Odpowiedzialność to obowiązek moralny lub 
prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji -  
wyjaśnia słownik języka polskiego. Można być jeszcze odpowiedzialnym za 
coś albo kogoś. Ewa Falkowska stwierdza: „W ciągu naszego życia ponosimy 
odpowiedzialność nie tylko za własne działania, czyli za to, co kiedyś zrobili
śmy bądź czego zaniechaliśmy, ale także za ludzi i rzeczy; prócz tego również 
za przyszłe skutki dawnych czynów, a także -  zdaniem autora -  (chodzi 
o G. Plichta) i za to, co nie jest skutkiem naszych działań, lecz np. poprzed
nich pokoleń". Ja jednak nie ze wszystkim się zgadzam. Na pewno odpowie
dzialność wymaga rzetelności, solidności, poczucia obowiązku. Jest ogrom
nym obarczeniem i obciążeniem. Odpowiedzialności nie można zrzucić na 
kogoś, ona spoczywa na każdym. Różne są rodzaje odpowiedzialności: mo
ralna, prawna, polityczna, gospodarcza, społeczna, ekologiczna. Odpowie
dzialność to nic innego jak przekonanie, że się jest rzeczywistym sprawcą 
aktu moralnego i jego skutków. Ksiądz Józef Tischner wyjaśnia: „Pole odpo
wiedzialności rozpościera się wokół każdego człowieka i obejmuje tę „prze
strzeń" jego życia, w której człowiek w pojedynkę lub wespół z innymi może 
skutecznie chcieć dobra. Dobro jest tu nie tylko treścią jego życia, lecz spoczy
wa w zasięgu jego działania. (...) Ale żeby powstało w człowieku poczucie 
odpowiedzialności, muszą być spełnione pewne warunki. Oto niektóre z nich: 
człowiek musi odkryć co dobre, co lepsze, co najlepsze, musi zobaczyć siebie 
w relacji do odkrytego dobra i zła, musi nadto mieć świadomość własnej siły, 
własnej zdatności do podjęcia owego aktu, musi wreszcie domyślić się, co
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zrobić, kiedy zrobić, jakich środków użyć do obranego celu. Odpowiedzial
ność to nader złożone przeżycie. Obejmuje ono nie tylko to, co dotyczy „wnę
trza" człowieka, lecz również to, co się wiąże z jego ciałem. Najbliższym „po
lem odpowiedzialności" każdego człowieka są ci, z którymi łączą go więzy 
miłości i przyjaźni. Dlatego skłaniałabym się ku mądrym słowom liska z „Ma
łego Księcia", który tak poucza swojego przyjaciela:

-  Poznaje się tylko to, co się oswoi -  powiedział lis.(...)
-  Idź jeszcze raz zobaczyć róże. Zrozumiesz wtedy, że twoja róża jest

jedyna na świecie.
Mały Książę poszedł zobaczyć się z różami.
-N ie  można dla was poświęcić życia. Oczywiście moja róża wydawałaby 

się zwykłemu przechodniowi podobna do was. Lecz dla mnie ona jedna ma 
większe znaczenie niż wy wszystkie razem, ponieważ ją właśnie podlewa
łem. Ponieważ ja przykrywałem kloszem. Ponieważ ją właśnie osłaniałem.

-  Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś 
jej wiele czasu (...) rzekł lis. (...) Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, 
co oswoiłeś.

Właśnie, człowiek jest i musi, nie tylko może, być odpowiedzialny za dzieci 
męża, żonę, przyjaciela, rodzeństwo, rodziców. Musi być odpowiedzialny za 
tego, za kogo przyjął z całą świadomością odpowiedzialność, a więc lekarz za 
pacjenta, nauczyciel za ucznia.

Rodzice są odpowiedzialni za wychowanie swych dzieci, opiekę, pizeka- 
zanie im ogólnie przyjętych wartości: dobra, sprawiedliwości, wolności, praw
dy. Człowiek zobowiązany też jest do pomocy rodzinie, rodzicom, przyjacio
łom. Ale zaraz rodzi się pytanie o granice naszej odpowiedzialności. Do jakie
go stopnia dobre intencje są w stanie uwolnić nas od odpowiedzialności? Ewa 
Falkowska, powołując się na G. Plichta, mówi, że nasza odpowiedzialność 
sięga tak daleko, jak daleko możemy wpływać przez działanie lub zaniecha
nie -  na bieg zdarzeń, tak daleko zatem, jak „daleko sięga ludzka moc . A moc 
ludzka zwiększa się wraz z rozwojem nauki i techniki oraz w zależności od 
zachodzących zmian w społeczeństwach. Czy jednak rodzice za dzieci odpo
wiadają do końca życia? Do jakiego stopnia i za jaką cenę można walczyć 
o dziecko narkomana czy alkoholika, skoro ono odrzuca przyjęcie pomocy, 
a wręcz protestuje? Czy można na przykład wziąć całkowitą odpowiedzial
ność za psychicznie chorą matkę lub nieuleczalnie chorą kosztem piacy, 10- 
dziny, kosztem samego siebie? Nie umiem odpowiedzieć na te pytania. Jakąś 
odpowiedź znalazłam u księdza lischnera:

„Dobra wola człowieka, jego zmysł moralny oraz sumienie stanowią 
wprawdzie niezbędne warunki do tego, by w człowieku powstało poczucie 
odpowiedzialności, ale nie są to jeszcze warunki dostateczne owego pizeż\ 
cia. Do tego, by poczucie odpowiedzialności rozwinęło się, człowiek musi 
mieć świadomość (przekonanie), że w konkretnej sytuacji, w jakiej się zna
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lazł, me tylko wiedział, co należy robić, lecz rzeczywiście mógł coś zrobić. Jeśli 
ktoś nie zna się na chorobach, nie można wymagać od niego, by leczył ludzi. 
Jeżeli ktoś nie potrafi pływać, nie można żądać, by ratował tonącego. Czym 
innym jest „chcieć", a czym innym jest „móc".

Iragiczne rozdarcie wynikające z odpowiedzialności pokazuje Dorota 
łemkowska w powieści „Poczwarka".

Słowo „down" padło w trzynastej minucie badania niemowlęcia przez pediatrę.
-  ... mały mongoł -  powiedziała głucho Ezoa.
-  Owszem, czasem nazywamy to mongolizmem, (...) ale wolimy inną nazwę, 

która się powszechnie przyjęła: muminek -  wyjaśnił lekarz (...)
Muminki, książkowe i telewizyjne, kojarzyły się z czymś miłym i wesołym. Tym

czasem na jej rękach spoczywało niemowlę, które było zaprzeczeniem zarówno tego 
skojarzenia, jak i wszystkich życiowych planów jej i Adama. W tych planach dziecko 
miało zamieszkać w nowym, pięknym domu, zv starannie urządzonym dziecinnym 
pokoju (...)

-  Pizedszkole anglojęzyczne, lekcje tenisa, komputer od piątego roku życia -  mó
wił Adam.(...)

-  Zostawmy je tu — powiedział Adam. Tym razem przyszedł bez kwiatów. — Usta
liłem wszystko z lekarzami. Pójdzie do specjalnego zakładu. (...)

-  Nie będzie mu złe -  mówił dalej Adam. -  Dam pieniądze. Więcej niż trzeba. 
Ustalę wysoki, comiesięczny odpis na rzecz tego zakładu. Stać nas na to. A wszystkim 
powiemy, że poroniłaś albo że się urodziło martwe.(...)

Od czasu powrotu ze szpitala, gdy Ewa podarła wszystkie podsunięte jej i podpi
sane przez Adama papiery, potwierdzające zgodę na pozostawienie córki w szpitalu 
i skierowanie do zakładu dla ciężko upośledzonych dzieci -  tylko raz, jeden jedyny, 
doszło między nimi do burzliwej rozmowy. (...)

-  Down to choroba genetyczna. (...)
-  Musisz sprawdzić, kto w twojej rodzinie był... -  tu urwał, chcąc znaleźć łagod

niejsze słowo, ale stało się: (...)
-  . ..kto w twojej rodzinie był debilem.
-  W mojej rodzinie.. .? -  Ezoa otrząsnęła się i spojrzała oszołomiona. -  Dlaczego

w mojej?! ' c-
-  Bo moja zaiosze była zdrowa -  odparł Adam.

Ewa musiała wybrać między miłością do męża a odpowiedzialnością za 
niedorozwinięte dziecko. Adam odsunął się od nich. Dziecko budziło w nim 
wstięt. Egoizm czy ograniczone możliwości? A może zdrowy realizm? Czyta
jąc książkę, czułam również ogromne rozdarcie i dylemat. Jednak solidaryzo
wałam się z Ewą i sercem byłam po jej stronie.

Bywa więc odpowiedzialność, która przenosi nas na wyższy wymiar 
i taka, która staje się ciężarem trudnym do zniesienia. Przytłacza i przygina.
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Obowiązki zmuszają nas do ponoszenia skutków działania, których właści
wie nie przewidzieliśmy.

W naszym codziennym życiu mamy do czynienia nie tylko z przypadka
mi oczywistej i ograniczonej odpowiedzialności, lecz również z odpowiedzial
nością przesadną, nazywaną przez księdza Tischnera „występującą z brze
gów". Wtedy wydaje się człowiekowi, „że jego pole odpowiedzialności nie 
ma granic. Cierpi za miliony i milionom udziela dobrych rad. Stara się rato
wać ludzi od ich nieszczęść, które są tylko jego nieszczęściami. Reformuje 
cały świat, zapominając jednocześnie o tym, co jest jego codziennym obo
wiązkiem. I nie wiadomo, co w tej sytuacji bardziej rzuca się w oczy: czy 
żywość, z jaką czuje, że jest odpowiedzialny, czy słabość, z jaką odczuwa rze
czywistość otaczającego go świata. Jedno w każdym razie jest znamienne: 
tam, gdzie poczucie odpowiedzialności „wystąpiło z brzegów", zawsze prze
cenia się własny rozum, własne serce, siebie, a nie docenia rozumu i serca 
innych ludzi."

Na koniec chciałabym wspomnieć o jeszcze jednej ważnej formie odpo
wiedzialności. Wyczytałam gdzieś zdanie iMarii Szyszkowskiej -  profesora 
z Uniwersytetu Warszawskiego: „Niektórzy zapominają o obowiązku wagi 
zasadniczej, wobec samego siebie, wobec rozwoju naszego ja." Autorka do
wodzi, że nie ma się prawa do tego, by niszczyć siebie i niweczyć troskę 
o własny rozwój ze względu na kogoś. Egoizm uszlachetniony, a więc w polu 
widzenia dostrzegający innych, egoizm kontrolowany przez rozum byłby 
drogą najbardziej zalecaną. Jeżeli zniszczymy siebie -  nie pomożemy niko
mu.

Ale kiedy jest to uszlachetniony, a kiedy czysty egoizm?
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N otatka

krótki tekst, uwagi, spostrzeżenia zapisane w celu zapamiętania.
Dobrze zrobiona notatka znacznie ułatwia i skraca czas przyswajania sobie w ie

dzy; jest również niezbędna przy powtórzeniach i utrwaleniach materiału. Notatka może 
mieć różng formę, zależy to od treści, które chcemy zanotować, od warunków pracy, 
np. forma notowania w  czasie wykładu, konferencji prasowej będzie inna, niż w sytu- 
acji, gdy mamy czas, ciszę i spokój. Musi być jednak czytelna, przejrzysta i zrozumiała. 
Powinna zawierać tylko najważniejsze informacje.

Formy notatek

1. punkty i podpunkty
2. tabele
3. wykresy
4. stawianie pytań i dawanie na nie odpow iedzi
5. streszczenia 
ó. rysunki
7. rymowanki
8. zabawy, np. krzyżówka, rebus
9. mapa mentalna (wyjaśnienie niżej)
10. matryca (wyjaśnienie niżej)
11. cytaty
12. formy mieszane

MAPA MENTALNA służy do w izualnego opracowania pojęcia, definicji, rozw ią
zywania działań z wykorzystaniem rysunków, zwrotów, haseł, zdjęć.
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