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OBJAŚNIENIA

Chłopi 
Tom I (fragmenty)

I
…Rzędy kobiet czerwieniły się na kopaniskach1… rozlegał się grochot2 zsypywa-
nych do wozów karto� i… miejscami orano jeszcze pod siew… stada krów sroka-
tych3 pasły się na ugorach… długie, popielate zagony rdzawiły się młodą szczotką 
zbóż wschodzących… to gęsi niby płaty śniegów bieliły się na wytartych, zrudzia-
łych łąkach… krowa gdzieś zaryczała… ogniska się paliły i długie, niebieskie war-
kocze dymów ciągnęły się nad zagonami… Wóz zaturkotał albo pług zgrzytnął 
o kamienie… to cisza znowu obejmowała ziemię na chwilę, że słychać było głuchy 

Noc listopadowa (fragment)

Demeter
O córko, rzucasz matkę własną;
w pochodniach, które dla cię płoną,
żywoty onych gasną.

Kora 
Z wiosną, gdy pierwsze lody spłyną,
gdy pierwsze wichry powioną,
wrócę i żywot zacznę nowy.

Demeter 
Rzucasz mnie – to ostatnie chwile,
jako na ciebie patrzą żywą – ?!

* Moralność pani Dulskiej (fragment)

Akt I, scena XII 

[…]
Juliasiewiczowa

Czego ty po tych knajpach się włóczysz?
Zbyszko

A gdzież się będę włóczył? Gdzieś muszę.
Juliasiewiczowa

Ja na twoim miejscu starałabym się o jaką znajomość… solidną… no… Tyle 
mężatek co – Boże.

* Echa leśne (fragment)

Ogień buchał podsycany przez strzelca. Suchy jałowiec palił się z wesołym trza-
skiem. Z  lasu leciał po rosie wieczornej łoskot siekier. Łoskot uderzał w  lasy, 
w ogromne świętokrzyskie bory jodłowe, w puszczę wilgotną, senną, niemą, 

„Schooling non stop”.
Zapożyczenia we współczesnym języku polskim

Typy kalk. Wyrazy języka polskiego, które odzwiercie-
dlają budowę swoich odpowiedników znaczeniowych 
w innych językach (typu nastolatek, czasopismo, ale także 
niepoprawny czas-okres, powstały zgodnie z  niemieckim 
Zeit-raum, oraz przegląd-arka – zbudowana tak jak angiel-
skie brows-er czy zatrudni-aln-ość  – ang. employ-abit-ity) 
to tylko jeden z  rodzajów kalk językowych  – tzw. kalki 
słowotwórcze. Stanowią je wyrazy utworzone podobnie 
do tego, jak utworzone zostały ich odpowiedniki w języku 
obcym (słowotwórstwo to nauka zajmująca się budową 
wyrazów).

Zapożyczenia sztuczne i hybrydy. Niekiedy nowe 
zapożyczenia nie powstają same, ale są tworzone celowo 
(np. przez naukowców), żeby nazwać jakiś nowy element 
rzeczywistości czy też właśnie odkryte zjawisko. Bardzo czę-
sto w ten sposób powstają terminy naukowe – tworzy je się 
starannie, by były wyraziste, precyzyjne i poprawnie zbudo-
wane. Przykładami takich słów są rzeczownik telefon, skła-
dający się z  greckich cząstek tele ‘daleko’ i  phōné ‘dźwięk’, 
oraz termin konurbacja ‘obszar silnie uprzemysłowiony, na 
którym występuje bardzo wiele miast, ale żadne nie pełni 
funkcji dominującej’  – zbudowany z  łacińskiego przyimka 
con ‘z’ i przekształconego rzeczownika urbs ‘miasto’.

Poeci przeklęci

Tak pod koniec XIX w. określano francuskich twórców: Charles’a Baudelaire’a, 
Arhtura Rimbauda i  Paula Verlaine’a. Wszyscy trzej buntowali się przeciw 
społeczeństwu i jego normom. Szokowali i prowokowali. W ich twórczości po-
jawiały się motywy śmierci, samozatracenia, tragicznego (przeklętego) losu.

Synestezja 

Synestezja to zjawisko psychologiczne polegające 
na tym, że wrażenia odbierane jednym zmysłem ko-
jarzą się z  wrażeniami charakterystycznymi dla in-
nego zmysłu (np. pewne barwy wywołują wrażenie 
ciepła, a  inne chłodu). Do tego typu doświadczeń 
odwołali się poeci. Metaforyka synestezyjna idzie 
dalej: zaciera granicę między tym, co postrzegane 
za pomocą zmysłów, a  tym, co niematerialne, du-
chowe. Mistrzem synestezji był Kazimierz Przerwa-
-Tetmajer, autor takich metafor, jak: „głucha pustka”, 
„szumy powiewne” czy „słoneczne zamyślenie”. 

Dekadencja, czyli schyłek

Nazwa dekadentyzm pochodzi od francuskiego słowa décadence [dekadãs] (‘schyłek, upadek’), które pojawi-
ło się w głośnym wierszu Paula Verlaine’a (zob. s. 38) z 1884 r. (polski tłumacz zastąpił je wyrażeniem „wielkie 
konanie”): 

Jam Cesarstwo u schyłku wielkiego konania,
Które, patrząc, jak idą Barbarzyńce białe,
Układa akrostychy1 wytworne, niedbałe, 
Stylem złotym, gdzie niemoc sennych słońc się słania. 

[…]

O, nie chcieć, o, i nie móc umrzeć chociaż nieco!
Wszystko wypite! Ty tam, nie śmiej się z mych żali!
Wszystko, wszystko wypite! zjedzone! – Cóż dalej?

Niemoc, przełożył Zenon Przesmycki-Miriam, 1897

Mówimy Weselem

Wiele cytatów z  Wesela niemal od razu weszło do 
współczesnej polszczyzny  – są one w  niej obecne 
zresztą do dziś.
„Niech na całym świecie wojna, / byle polska wieś 
zaciszna, / byle polska wieś spokojna” (Dziennikarz)

Lektura uzupełniająca („z gwiazdką”)

Kształcenie językowe

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


