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ZMIENIAJĄCE SIĘ PUNKTY WIDZENIA 

Teoria względności 

Gdy się ludzi ocenia
Z różnych punktów widzenia –
Ciekawa rzecz, jak się skala
Pewnych wartości zmienia.

Wada staje się cnotą,
A zaletą – głupota.
O przeciwniku – gdy zacny –
Mówimy, że idiota.

O stronniku, gdy trudno
Przyznać nam, że rozsądny –
Nie powiemy, że cymbał.
Powiemy: „Z gruntu porządny”.

Gdy się mądrym człowiekiem
Chlubi wrogi nam obóz –
Stwierdzamy, że „inteligentny”
I dodajemy: „łobuz”.

Gdy się w naszym obozie
Łobuz szasta wybitny –
Mówimy: „Twardy człowiek.
Zdolny – mówimy. – Sprytny”.

Gdy nasz przeciwnik się potknie,
„Zdrajca!” – głosimy krzykiem.
Gdy stronnik zdradzi, stwierdzamy:
„Nie był naszym stronnikiem”.

I to nas niesłychanie
Na duchu podtrzymuje,
Że przeciw nam zawsze
Idioci tylko i szuje.

A z nami, wszyscy albo
Roztropni, albo dumni,
Albo z gruntu porządni,
Albo bardzo rozumni. 
                   *
Dziwne, jak punkt widzenia
Automatycznie zmienia
Skalę naszych kryteriów
Uznania czy potępienia.

Gdy my konfiskujemy –
Zasługa to narodowa.
Kiedy nas konfiskują –
Gwałcą swobodę słowa.

Kiedy nas zamykają –
Tyrani! Despoci! Kaci!
Kiedy my zamykamy –
Tośmy furt demokraci.

Kiedy my „Precz!” wrzeszczymy –
Tośmy patrioci polscy.
Ci, co „Precz” wrzeszczą na nas
Wywrotowcy warcholscy.

„Dwa a dwa cztery” u nas –
To dogmat, to teologia.
„Dwa a dwa cztery” u wroga –
Wulgarna demagogia.
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1.  Zanalizuj układ wersyfikacyjny wiersza. Zanotuj:
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● liczbę wersów w każdej zwrotce –

● liczbę sylab w każdym wersie – 

● liczbę i układ akcentów w każdym wersie – 

● 

● 

● 

● 

● 

2.  Określ układ i typ rymów w wierszu. Podaj odpowiednie przykłady.

3.  Napisz, czym jest rytm i w jaki sposób ujawnia się w wierszu.

4.  Podkreśl w wierszu wypowiedzenia przeciwstawne.

5.  Podaj inne przykłady przeciwstawieństw potwierdzające stwierdzenie, że wiersz jest oparty na 
zasadzie kontrastu.

6.  Wypisz z tekstu parę antonimów.

7.  Oceń aktualność myśli zawartych w utworze. Przedstaw swoje stanowisko, a następnie podaj 
argumenty i ilustrujące je przykłady.

Stanowisko: 

1. argument – 

● przykład – 

2. argument: – 

● przykład – 

8.  Wyjaśnij, na czym polega uniwersalny charakter utworów literackich.


