
PRZYKŁADY TEKSTÓW DO I ETAPU EGZAMINU NA STUDIA AKTORSKIE 

 

PRZYKŁADY FRAGMENTÓW PROZY: 

 

Sławomir Mrożek 

PRZYGODA DOBOSZA (fragment) 

 

Kochałem mój bęben. Nosiłem go na szerokim pasie założonym na kark. Bęben był 

duży, biłem w jego matowo-żółty wierzch pałeczkami z dębowego drzewa. Pałeczkom 

moje palce nadały z czasem połysk, świadczący o mojej pracowitości i ochocie. Szedłem 

sobie z tym bębnem gościńcami — to białymi od kurzu, to czarnymi od błota, a świat po 

obu stronach bywał zielony, złoty, brunatny i biały, zależnie do pory roku; nad wszystkim 

jednak bez przerwy turkotał wartko głos mojego bębna, ponieważ_ moje ręce nie należały do 

mnie, ale do niego i kiedy bęben milczał — czułem się niezdrów. Bębniłem sobie właśnie 

żwawo pewnego wieczora, kiedy podszedł do mnie generał. Generał ukazał się w stroju 

niepełnym, w kurtce mundurowej rozpiętej pod szyja i w kalesonach. Przywitał się, 

pochrząkał, pochwalił rząd i państwo, wreszcie rzekł jakby od niechcenia: 

— A wy tak ciągle bębnicie? 

— Tak jest! — wrzasnąłem, uderzając w bęben z podwójna siła. — Ku chwale 

ojczyzny! 

— Słusznie, słusznie — przytaknął, ale jakoś smętnie. — A długo jeszcze tak 

będziecie? 

— Póki starczy sił, wasza towarzyskość! — odwrzasnąłem radośnie. 

— Ot, zuch! — pochwalił generał i podrapał się w głowę. — A na długo wam jeszcze 

starczy? 

— Aż do końca! 

 

 

Jarosław Iwaszkiewicz 

„Panny z Wilka” (fragment) 

 

Wiktor szedł po schodach do siebie.  

W zamyśleniu zupełnie nieświadomie otworzył, zamiast drzwi swoich, drzwi pokoju Julci. Nieraz się 

potem zastanawiał, jak to się stało, i nie mógł sobie uprzytomnić. To tylko jest pewne, że nigdy by na 

coś podobnego sobie nie pozwolił świadomie. Wszedł po ciemku i nie zapalając świecy usiadł na 

pierwszym z brzegu krześle, i patrząc na okna, przez które widać było niebo niebieskie od 

niewidocznego księżyca, zdjął buty i skarpetki — najważniejsze części swojego ubrania, poza tym nie 

miał na sobie dużo, lekkie okrycie dała spoczęło obok krzesła.  

Podszedł do łóżka i tutaj spostrzegł pomyłkę swoją, zaśmiał się cicho i sam nie wiedział już, dlaczego 

począł ową pomyłkę kontynuować: sam grać przed sobą. Dotknął leżącej dziewczyny, ale ona się nie 

ruszyła, siadł przy niej, spała. Wyciągnął się obok niej i poczuł całą rozkosz jej ciała przez cienkie 

prześcieradło. Po chwili zrozumiał, że Julcia nie śpi, i zmartwiał z tego wrażenia. Leżeli tak przy sobie 

przez długie chwile, nie mówiąc ani słowa, powściągając oddech. Pomału, nieznacznie, jak wskazówki 

zegara wykonywali cały szereg zmian pozycji, aby się przybliżyć ku sobie, objąć, przycisnąć. Nigdy w 



życiu Wiktor nie zapomni tego wrażenia, jakiego doznał poczuwszy pod dłońmi skórę tej dziewczyny. 

Było to coś tak skończenie pięknego, ciepłego i materialnego jak kwiat. Nie wie, dlaczego nie 

powiedzieli nic do siebie. Dlaczego symulowali nawzajem przed sobą całkowicie nieprawdopodobną 

komedię snu.  

 

Wiktor czuł takie natężenie wszystkich sił erotycznych w sobie, że ogarniał go jakiś -bolesny zachwyt, 

każde przesunięcie ręką po ciele Julci przyprawiało go prawie  o omdlenie. Że nigdy przedtem nie 

odczuwał nic podobnego, to nie dziwota, bo jakiż tam to był ten jego dotychczasowy mizerny 

erotyzm,  żaden owoc ani żadne ciało nie miało tego dotyku, tej sprężystości w ugięciu się, tego 

atlasu, co młode piersi Julci. 

 

Nie spali, udając sen, do świtu. Wtedy Wiktor zabrał swoje rzeczy i przekradł się do swojego pokoju. 

Zasnął wtedy naprawdę jakby snem kamienia i zbudził się dosyć późno. 

 

 

Bruno Schulz 

„Sanatorium pod Klepsydrą” (fragment) 

 

W korytarzu panował półmrok i solenna cisza. Zacząłem na palcach posuwać się od drzwi do drzwi, 

czytając w ciemności umieszczone nad nimi numery. Na zakręcie natknąłem wreszcie na pokojówkę. 

Wybiegła z pokoju, jakby się wyrwała z czyichś rąk natrętnych, zdyszana i wzburzona. Ledwo rozumiała, 

co do niej mówiłem. Musiałem powtórzyć. Kręciła się bezradnie. 

 

Czy moją depeszę otrzymali? Rozłożyła ręce, jej wzrok powędrował w bok. Czekała tylko na 

sposobność, by móc skoczyć ku drzwiom wpółotwartym, ku którym zezowała. 

 

— Przyjechałem z daleka, zamówiłem telegraficznie pokój w tym domu — rzekłem z pewnym 

zniecierpliwieniem. — Do kogo mam się zwrócić? 

Nie wiedziała. — Może pan wejdzie do restauracji — plątała się. — Teraz wszyscy śpią. Gdy pan 

Doktor wstanie, zamelduję pana. 

 

— Śpią? Przecież jest dzień, daleko jeszcze do nocy… 

 

— U nas ciągle śpią. Pan nie wie? — podniosła na mnie zaciekawione oczy. — Zresztą tu nigdy nie 

jest noc — dodała z kokieterią. 

 

Szła przede mną — i pewna magnetyzmu, jaki wywierało granie jej bioder, nie odwracała się wcale. 

Bawiła się nasilaniem tego magnetyzmu, regulując odległość naszych ciał, podczas gdy mijaliśmy 

dziesiątki drzwi opatrzonych numerami. Korytarz ściemniał się coraz bardziej. W zupełnej już ciemności 

oparła się przelotnie o mnie. — Tu są drzwi Doktora — szepnęła — proszę wejść. 

 

 



Wiesław Myśliwski 

„Kamień na kamieniu” (fragment) 

 

To już weź se te papierosy czy te zapałki. I nie płać. Musiała cię znowu któraś z tych twoich 

zdzir rzucić. Wielkie mi urzędniczki. Jakby nie wiedziały, na co mają. A na to samo, co wszystkie. I tak 

robaki kiedyś zjedzą. A nie mydło, żeby się wymydliło.  

I czegóż to się tak, cholery, boją? Że im ksiądz rozgrzeszenia nie da? To niech nie mówią 

wszystkiego. Co nie powiedziane, to jakby nie było.  

A na twoim miejscu, Szymuś, znalazłabym se jakąś zwykłą dziewuchę. Nie musi być znów tak mądra, 

aby tylko stała murem za tobą. Tyś sam mądry, to i tak każda będzie przy tobie głupia.   

  Co ci przyjdzie z urzędniczki? Nawet w gębę jej nie walniesz, boby ci pisku narobiła. Takie 

piszczą jak cholery. Albo zacznie ci się latać i co zrobisz, uwiążesz? Siedzieć osiem godzin na dupie, to 

się dupa może wściec. A jak dupa się wścieknie, to gorzej niż głowa. Głowa, to najwyżej trzy po trzy 

się plecie. A dupa zawierucha.  

 Oj, starzejesz się, Szymuś. Mój Boże. Choć dla mnie zawsze będziesz kawaler pierwsza klasa. 

Powiedz mi, która, to jak przyjdzie do sklepu, nic cholerze nie sprzedam. Wynocha, ty zdziro! Jedź se 

kup do miasta! Wielka mi urzędniczka. Pierników by se kupiła. A gówno se kup!  

A baby jeszcze gorsze od chłopów. Coś zgrubiałaś, Kaśka. A puściłam się i zgrubiałam, gówno wam do 

tego. Jeszcze ci potrafią powiedzieć, że się nie nadajesz na sklepową.  

A myślisz, że nie gadają, że i z tobą się gżę? Byś tak łatwo u mnie nie miał, tobyś dawno się 

ożenił. Myślisz, że ja nic nie wiem? Wszystko mi ludzie doniosą. Sklep jak kościół? Komuś chleba, 

bułkę zostawię, komuś coś tam zostawię i wiem wszystko, coś robił, gdzieś był. W gospodzie pijesz, to 

mi zaraz doniosą, że w gospodzie pijesz. A chodziłeś z ta ryżą, to nim mi donieśli, sama mi się tu, 

zołza, kiedyś pochwaliła. Nie sprzedałam nic, cholerze.  

Oj, głupiaś ty, Kaśka, głupia. Głupiaś jak dziurawy but. A możeś i najgłupsza na tym świecie, w 

tej wsi. Ale nigdy nie spytam się, Szymuś, czy chce mi się żyć. Bo i po co? Głupio się człowiek spyta, to 

i głupio odpowie. I co znów tego życia? Naparsteczek ledwo. 

 

 

 

Dorota Masłowska 

„Paw królowej” (fragment) 

 

Proszę to dla Ciebie he he oto Twoje największe marzenie zjedz szybko bo tata zabierze i da gołębiom 

i wtedy powiedziałam do niego:  

„ dzięki za komplementy, ale to nie ze mną, w ogóle spierdalaj, myślisz że co Ty sobie wyobrażasz, 

miło Cię poznać, ale co Ty sobą masz mi sobą do zaoferowania, wiem że mnie kochasz, nie wnikam, 

ale ta miłość to niestety Twoja wielka pomyłka i bardzo mi przykro, nie dzwoń, nie proś, nie pytaj.  

Myślisz że co, Że mnie nikt nie chce?  

Takich jak Ty mam sto tysięcy pod domofonem jęczą, otwieram a oni na wycieraczce klęczą.  

Nie nie i jeszcze raz nie.  

Nigdy z Tobą nie będę spierdalaj bo Cię nie chce.  

Wyglądasz jak kołnierz z psiego ścierwa a ta Twoja gęba ten Twój ryj rozszczepiony ryj powiedz kto Ci 

ją zrobił, powiedz kto Cię tak urządził. Tani alkohol gen Twój zmącił?  

Może sznurka potrzebujesz, może Ci pożyczyć sznurek?  



Nie dzwoń to pomyłka, chociaż gdzieś jest podobno taka jedna dziwka nazywa się Pitz Patrycja i jest 

tak strasznie prawie jak Ty brzydka, że może do niej zadzwoń i się zapytaj, sorry baj baj spierdalaj, 

dzięki za Twoje zasrane komplementy.” 

 

 

A.A. Milne  

„Kubuś Puchatek” (tłum. Irena Tuwim) 

 

- Dzień dobry, Kłapouniu! - powiedział Puchatek. 

- Dzień dobry, Puchatku! - powiedział Kłapouchy ponuro. - Jeśli ten dzień godzi się nazwać dobrym. O 

czym wątpię - dodał. 

- Dlaczego? Co się stało? 

- Nic, Kubusiu Puchatku, nic… Ot, przechadzamy się teraz wśród morwowych krzewów... 

- O - zdziwił się Puchatek. Pomyślał chwilkę i zapytał: - A co to znaczy "wśród morwowych krzewów"? 

- O święta naiwności! - westchnął Kłapouchy. - Naiwność jest to wyraz oznaczający dobrotliwą 

niewinność - wyjaśnił. 

Puchatek usiadł na wielkim kamieniu i spróbował pomyśleć o tym, co powiedział Kłapouchy. Brzmiało 

to zupełnie jak zagadka, lecz Puchatek nigdy nie był mocny w rozwiązywaniu zagadek, będąc, jak 

wiemy, Niedźwiadkiem o Bardzo Małym Rozumku. Więc zamiast tego zaśpiewał Sroczkę-Skoczkę: 

 

Co to, Sroczko gadatliwa: 

Kiedy brzęczy, to nie śpiewa, 

Powiedz, jak się to nazywa, 

Sroczko-Skoczko gadatliwa? 

 

Była to pierwsza zwrotka. Kiedy ją skończył, a Kłapouchy nie powiedział, że mu się to nie podoba, 

Puchatek nie dając się prosić, bardzo uprzejmie zaśpiewał następną zwrotkę: 

 

Co to, Sroczko gadatliwa: 

Kiedy łazi, to nie pływa, 

Powiedz, co to zwykle bywa, 

Sroczko-Skoczko gadatliwa? 

 

Kłapouchy milczał, więc Puchatek przemruczał ostatnią zwrotkę do siebie samego: 

 

Co to, Sroczko gadatliwa: 

Kiedy chodzi, to się kiwa, 

Powiedz, co się za tym skrywa, 

Sroczko-skoczko gadatliwa? 

 

- Tak, tak - rzekł Kłapouchy. - Śpiew. Radość. Jumpa - jumpa - jumpa-pa.  

- Wydajesz mi się bardzo smutny, Kłapousiu! 

- Smutny? Dlaczego miałbym być smutny? Dziś są moje urodziny. Najszczęśliwszy dzień w roku… 

  



 

MONOLOG SCENICZNY Z DRAMATU:  

 

Monolog Sonii z „Wujaszka Wani” Antoniego Czechowa (tłum. A. L. Piotrowska) 

 

Co począć, trzeba żyć!  I my, wujku, będziemy żyć.  

Przeżyjemy długi, długi łańcuch dni, nieskończonych wieczorów; cierpliwie przetrwamy próby, jakim 

podda nas los; będziemy pracować dla innych i teraz, i na starość, i nie zaznamy spokoju, a kiedy 

wybije nasza godzina, umrzemy pokornie i tam za grobem powiemy, że cierpieliśmy, płakali, zaznali 

goryczy, i Bóg ulituje się nad nami, i my razem, wujku, kochany wujku, ujrzymy świetlane, piękne, 

rajskie życie, poczujemy radość i na dzisiejsze nasze nieszczęścia spojrzymy z rozrzewnieniem, z 

uśmiechem - i odpoczniemy.  

Ja wierzę, wujku, wierzę gorąco, żarliwie... Odpoczniemy! Odpoczniemy! Usłyszymy anioły, ujrzymy 

niebo całe w diamentach, ujrzymy, jak wszelkie ziemskie zło, wszystkie nasze cierpienia utoną w 

miłosierdziu, które napełni cały świat, i życie nasze stanie się ciche, subtelne, słodkie jak czułość. 

Wierzę, wierzę...  

Biedny, biedny wujku, ty płaczesz… Nie poznałeś w życiu radości, ale poczekaj, wujku, poczekaj... 

Odpoczniemy... Odpoczniemy! 

 

 

Monolog Julii z „Romea i Julii”  Williama Szekspira (tłum. J. Paszkowski) 

 

JULIA 

 

Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo! 

Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę! 

Lub jeśli tego nie możesz uczynić, 

To przysiąż wiernym być mojej miłości, 

A ja przestanę być z krwi Kapuletów. 

Nazwa twa tylko jest mi nieprzyjazna, 

Boś ty w istocie nie Montekim dla mnie. 

Jestże Monteki choćby tylko ręką, 

Ramieniem, twarzą, zgoła jakąkolwiek 

Częścią człowieka? O! weź inną nazwę! 

Czymże jest nazwa? To, co zowiem różą, 

Pod inną nazwą równie by pachniało; 

Tak i Romeo bez nazwy Romea 

Przecież by całą swą wartość zatrzymał. 

Romeo! porzuć tę nazwę, a w zamian 

Za to, co nawet cząstką ciebie nie jest, 

Weź mię, ach! całą! 

Jeszcze me ucho stu słów nie wypiło 

Z tych ust, a przecież dźwięk już ich mi 

znany. 

Jest żeś Romeo, mów? jest żeś Monteki? 



Jak żeś tu przyszedł, powiedz, i dlaczego? 

Mur jest wysoki i trudny do przejścia, 

A miejsce zgubne; gdyby cię kto z moich 

Krewnych tu zastał.... 

Zabiliby cię, gdyby cię ujrzeli. 

 

 

PRZYKŁADY WIERSZY: 

 

 

Julian Tuwim 

„Colloquium niedzielne na ulicy” 

 

«Pani ma bardzo ładne czerwone usta, 

Ale zdaje mi się, że są troszeczkę pomalowane. 

Co za dziw? Wiadomo, że kobieta — to istota pusta... 

Puchu marny, jak mówi poeta... To przecież znane. 

  

Ale, proszę pani, czy to przeszkadza prawdziwej miłości? 

Pani pozwoli, że ją do domu odprowadzę... 

Co? Pani nie zawiera na ulicy znajomości? 

Nie rozumiem... Ja przecież pani nie zawadzę... 

  

Skąd znam panią? To dobre! Widziałem, jak z kinematografu 

Wychodziła pani zeszłą razą w towarzystwie gości... 

Szukałem panią! Jak babcię kocham! A tu trzeba trafu, 

Że znowu panią widzę... Co za zbieg okoliczności! 

  

Pani wybaczy, że ja tak mówiłem na pani usta... 

Ale, moja pani, w dzisiejszych czasach... Bo tak — to mi się pani podoba... 

Nie lubię, gdy niewiasta jest niesubtelna... Są guściki i gusta, 

A pani to w sam raz... Przepraszam, po kim ta żałoba? 

  

Szanowny tatuś pani powiększył grono aniołków! 

Co za nieszczęście! Proszę pani, a kto wspomaga matkę? 

Stryjo? No, no... Może pani przyjmie ten bukiecik fiołków? 

Może wstąpimy razem na herbatkę?» 

 

 

 

 

 

 

 



Konstanty Ildefons  Gałczyński 

„Pomnik studenta”  

 

W mieście…( prawda w oczy kole ) 

pomnik studenta stoi na cokole  

ze spiżu pomnik i ze spiżu cokół 

ze spiżu także alegorie wokół. 

Księgi, Pochodnie, Globusy i Sowy- 

wszystko artysta w kształt zaklął spiżowy, 

a potem zaklął potwornie. Punkt. Czyli 

za pomnik widać mu nie dopłacili. 

Lecz mniejsza o to. My pomnik pokażmy: 

Więc na cokole stoi młodzian straszny 

pod względem garderoby. Odzian letko, 

agrafką spina przewiewne paletko, 

a pod paletkiem, w miejscach dolno – tylnych 

nie rozwiązany ma problem tekstylny, 

lecz się uśmiecha i ręce go swędzą, 

jakby za chwilę miał dostać stypendium. 

A napis taki na pomniku świeci : 

TEN POMNIK NARÓD WZNIÓSŁ DLA SWOICH DZIECI 

DROGICH STUDENTÓW, KTÓRZY Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW 

NIE UKOŃCZYLI STUDIÓW. I ja się tu 

wcale nie dziwię. 

Bo żywy student to jest kłopot dziki. 

A my, Polacy, my lubim pomniki. 

 

 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 

„Robota Anioła Stróża” 

 

Gonił cię mój anioł stróż po świecie, o mój Drogi, 

biegł wciąż za tobą przez lasy, przez łany, 

potrącał cię ku mnie, zapędzał cię do mnie, 

ciągnął za obie ręce, spychał z prostej drogi - 

o miłości coś szeptał, bredził nieprzytomnie, 

pachniał jak wytężone białe nikotiany... 

 

Siedzący noc całą przy tobie na warcie 

krzyczał głosem jak trąby złote i waltornie, 

to znów o łaskę twoją modlił się pokornie,- 

zbawienie własne diabłom rzucał na pożarcie! - 

Wreszcie ciebie ślepego, ciebie niechętnego 

zawiódł przemocą do mego pokoju, 

gdzie siedziałam płacząca, Pan Bóg wie dlaczego, 

https://poezja.org/wz/Pawlikowska-Jasnorzewska_Maria/


jak to się zdarza czasami. - 

Wpuścił cię naprzód, sam został za drzwiami, 

zatańczył w trumfie jakiś taniec boski - 

potem twarz zakrył szatą srebrnobiałą, 

zamyślił się pełen troski - - - 

i jęknął z przerażenie nad tym, co się stało. - - - 

 

 

Władysław Broniewski 

„Ze złości” 

Kochałbym cię (psiakrew, cholera!), 

gdyby nie ta niepewność, 

gdyby nie to, że serce zżera 

złość, tęsknota i rzewność. 

Byłbym wierny jak ten pies Burek, 

chętnie sypiałbym na słomiance, 

ale ty masz taką naturę, 

że nie życzę żadnej kochance. 

Kochałbym cię (sto tysięcy diabłów), 

kochałbym (niech nagła krew zaleje!), 

ale na mnie coś takiego spadło, 

że już nie wiem, co się ze mną dzieje: 

z fotografią, jak kto głupi, się witam, 

z fotografią (psiakrew!) się liczę, 

pójdę spać i nie zasnę przed świtem, 

póki z grzechów się jej nie wyliczę, 

a te grzechy (psiakrew!) malutkie, 

więc (cholera) złości się grzesznik: 

że na przykład, wczoraj piłem wódkę 

lub że pani Iks - niekoniecznie. 

Cóż mi z tego (psiakrew!), żem wierny, 

taki, co to "ślady po stopach"?... 

Moja miła, minął październik, 

moja miła (psiakrew!), mija listopad. 

Moja miła, całe życie mija... 

Miła! Miła! - powtarzam ze szlochem... 

To mi życie daje, to zabija, 

że ja ciągle (psiakrew!) ciebie kocham. 

 



Rafał Wojaczek  

„Prośba” 

 

Zrób coś, abym rozebrać się mogła jeszcze bardziej 

Ostatni listek wstydu już dawno odrzuciłam 

I najcieńsze wspomnienie sukienki także zmyłam 

I choć kogoś nagiego bardziej ode mnie nagiej 

Na pewno mieć nie mogłeś, zrób coś, bym uwierzyła 

 

Zrób coś, abym otworzyć się mogła jeszcze bardziej 

Już w ostatni por skóry tak dawno nie wniknąłeś 

Że nie wierzę, iż kiedyś jeszcze nie być tam mogłeś 

I choć nie wierzę by mógł być ktoś bardziej otwarty 

Dla Ciebie niż ja jestem, zrób coś, otwórz mnie, rozbierz 

 

 

Halina Poświatowska 

( ***odkąd cię poznałam…) 

 

Odkąd cię poznałam, noszę w kieszeni szminkę, 

to jest bardzo głupie nosić szminkę w kieszeni, 

gdy ty patrzysz an mnie tak poważnie, jakbyś w moich 

oczach widział gotycki kościół. A ja nie jestem 

żadną świątynią, tylko lasem i łąką - drżeniem liści, 

które garną się do twoich rąk. Tam z tyłu szumi 

potok, to jest czas, który ucieka, a ty pozwalasz mu 

przepływać przez palce i nie chcesz schwytać czasu. 

I kiedy cię żegnam, moje umalowane wargi pozostają 

nie tknięte, a ja i tak noszę szminkę w kieszeni, odkąd 

wiem, że masz bardzo piękne usta. 

 


