Rodowód człowieka
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2. Wyjaśnij, w jakim znaczeniu użyto w utworze słowa król. Odwołaj się do biblijnej
opowieści o stworzeniu świata i człowieka.
3. a) Przeczytaj uważnie fragment rozważań francuskiego ﬁlozofa Blaise’a
Pascala.
Człowiek. . . jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą.
Nie potrzeba, by cały wszechświat uzbroił się, aby go zmiażdżyć: mgła,
kropla wody wystarczą, aby go zabić. Ale gdyby nawet wszechświat go
zmiażdżył, człowiek byłby i tak czymś szlachetniejszym niż to, co go zabija,
ponieważ wie, że umiera – i zna przewagę, którą wszechświat ma nad nim.
Wszechświat nie wie nic o tym.

Blaise Pascal czyt. Blez
Paskal (1623–1662), francuski
ﬁlozof, matematyk, ﬁzyk
i pisarz. Tematem jego badań
były rachunek prawdopodobieństwa, próżnia, ciśnienie.
Zajmował się też teologią
i problemami związanymi
z miejscem człowieka
w świecie.

b) Pierwsze zdanie tekstu spełnia funkcję tezy. Jaką myśl wyraził w niej autor?
Wskaż przytoczone przez niego argumenty. Jeżeli nie zgadzasz się ze zdaniem
siedemnastowiecznego ﬁlozofa, przedstaw własną opinię.

4. Powiedz, co różni zawartą w wierszu Symeona Potockiego reﬂeksję od przemyśleń Blaise’a Pascala.

zadanie wprowadzające
Porozmawiajcie o tym, dlaczego ludzie pragną poznać historię swojej rodziny i swoich przodków.

Dorota Terakowska

W poszukiwaniu

W Krainie Kota (fragment)

własnych korzeni

Oto zbliżałam się do lat osiemnastu, lada miesiąc miałam opuścić
sierociniec – i zaczęłam zamęczać przełożoną o bliższe szczegóły na
temat mojej rodziny. Oznajmiłam jej też zdecydowaną wolę szukania.
Owszem, mama i tato zginęli w tym samochodowym wypadku, ale
musieli mieć jakichś krewnych! Nie urodzili się przecież w baśniowej, nierealnej krainie ani nie spadli z Księżyca, nie mogli więc być
całkiem pozbawieni kuzynów czy powinowatych! A w najgorszym razie bliskich przyjaciół! I nawet gdybym miała spędzić na tym zadaniu resztę życia, to ich znajdę. – Muszę
ich znaleźć! – oznajmiłam siostrze Amacie. – Wszystko inne nie będzie się liczyć: ani
moja nauka czy przyszła praca, ani żadne ambicje. Liczyć się będzie tylko to: znalezienie
rodziny. Choćby najdalszej. – Przełożona, wyraźnie zdenerwowana, wysłuchała moich
żarliwych deklaracji i najpierw długo milczała, potem powiedziała, że idzie pomodlić
się do kaplicy i że za godzinę spotkamy się w parku. [. . .] Zawsze będę mieć przed
oczami tamten wieczór. Mam go nawet teraz, jadąc do sierocińca po dwunastu latach

przełożona – tu: siostra
zakonna prowadząca
dom dziecka, będąca
zwierzchnikiem innych
sióstr

powinowaty – osoba
będąca w stosunku
rodzinnym z krewnymi
współmałżonka, ale
niepowiązana z nimi
więzami krwi
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od tamtego dnia. To był dzień równie ponury i mroczny od ołowianych chmur, jak słowa,
które z trudem wydobywała z siebie moja przełożona, opiekunka i zastępcza matka:
– Ewo, ty nie masz żadnych krewnych. To znaczy, zapewne gdzieś ich masz, ale nie
jest możliwe, żebyś ich znalazła. [. . .]
– Skłamałam, Ewo. Nigdy nie było żadnych rodziców. Żadnego auta. Żadnego wypadku. Ale nasze dzieci, za naszymi plecami, zawsze były najokrutniejsze wobec tych
wychowanków, którzy byli pełnymi sierotami. Więc lepiej było mieć choćby wymyślonych
rodziców niż żadnych. I ja ci ich wymyśliłam, Ewo.
– Żadnych rodziców? Żadnego wypadku? Nic? Nikogo? – powtórzyłam, czując,
jak robi mi się coraz bardziej zimno w tym jesiennym parku.
– Nic i nikogo – powtórzyła ze smutkiem siostra Amata. – Miałaś, licząc tak na oko,
jakieś trzy lata i brudna, rozczochrana, w resztkach podartej sukienki, włóczyłaś się po
mieście. Nie mówiłaś. Nasz lekarz orzekł, że jesteś dzieckiem autystycznym, że skryłaś
się we własnym, urojonym świecie i nigdy nie odnajdziesz kontaktu z naszym. Ten lekarz
był młody i bezkompromisowy, i nawet wypisał dla ciebie skierowanie do domu dla dzieci
upośledzonych. Nie zgodziłam się, żeby cię oddać. Domyślam się, że wiele u nas przecierpiałaś, bo to nie my, lecz nasi wychowankowie znają prawdę o sierocińcu, ale w domu
dla upośledzonych byłoby ci jeszcze gorzej. No i stamtąd nigdy nie wyrwałabyś się do college’u. Być może do końca życia pozostałabyś niemową, wyplatającą koszyki z wikliny. . .
– Czy siostra nigdy nie próbowała dojść prawdy o moim pochodzeniu? Przecież nie
mogłam spaść z Księżyca! – zawołałam z bólem. W tej chwili nienawidziłam jej za to,
że kilkoma zdaniami zabrała mi jedyne, co miałam: urojonych rodziców i urojony świat
dobrego dzieciństwa.
– Szukałam twoich krewnych nie tylko w naszym mieście, ale w całym kraju. Ba,
szukaliśmy ich chyba w całym świecie, przez Interpol i Czerwony Krzyż, bo nie wykluczaliśmy, że mogłaś być na przykład dzieckiem nielegalnych imigrantów. Twoje zdjęcie
ukazało się chyba we wszystkich gazetach i w telewizji. Ty sama niczego nie mogłaś
nam wyjaśnić, niczego ułatwić, choćby przez podanie swojego imienia, gdyż nie mówiłaś. A gdy wreszcie zaczęłaś mówić, były to słowa niezrozumiałe i trudno byłoby na ich
podstawie domyślić się czegoś o twojej przeszłości. . .
– Więc co mogę teraz zrobić? – spytałam przez łzy.
– Nic. Nie szukaj, Ewo, ani swoich rodziców, ani dalszej rodziny, bo stracisz na to
życie i najpewniej nigdy ich nie znajdziesz. Żyj. Po prostu pięknie żyj. Może kiedyś zdarzy
się jakiś przypadek, który ułatwi ci rozwiązanie tej zagadki. A może wręcz przeciwnie:
nigdy nie dowiesz się, kim jesteś, i będziesz musiała nauczyć się być z tym szczęśliwa.
I tyle. To nie jest niemożliwe. Znam dzieci, które są o wiele bardziej nieszczęśliwe niż
ty, właśnie dlatego, że mają rodziców. . .
Więc nauczyłam się z tym żyć. I nauczyłam się być szczęśliwa ze świadomością,
że najpewniej nigdy nie poznam prawdy o swym pochodzeniu. Owszem, często o tym
rozmyślam, gdzieś bardzo głęboko tkwi we mnie mały, lecz ostry cierń pamięci, że jestem
znajdą, ale już się tego nie wstydzę. Tak jak wierząc w bajkę siostry Amaty, wycinałam
fotki młodych, ślicznych par z kolorowych magazynów i snułam marzenia o ich życiu –
tak z chwilą poznania prawdy powoli zaczęłam sobie wmawiać, że w byciu znajdą jest
coś romantycznego. Tak, nauczyłam się być z tym szczęśliwa. . .

autyzm – zaburzenia
psychiczne objawiające się
osłabieniem lub brakiem
kontaktu z otoczeniem
i zamykaniem się we
własnym świecie
bezkompromisowy
– nieugodowy,
nieuznający ustępstw
college (czyt. kolidż)
– w krajach zachodnich
szkoła typu półwyższego
lub wyższego

Interpol – Międzynarodowa Organizacja
Policji Kryminalnych
zajmująca się przede
wszystkim zwalczaniem
przestępczości narkotykowej i ekonomicznej,
poszukiwaniem zbiegłych
przestępców, zwalczaniem
terroryzmu i handlu
ludźmi

Dorota Terakowska
(1938–2004), dziennikarka,
felietonistka, pisarka. Do jej
najpopularniejszych powieści
należą: Lustro Pana Grymsa,
Ono, Poczwarka, Tam, gdzie
spadają anioły. Wydana
w 1994 r. książka Córka
Czarownic została wpisana
na Listę Honorową Hansa
Christiana Andersena.

