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ArĘkuł

Leszek kołakowski o młodości

1. Kult młodości jest nadzwyczajnie rozpowszechniony i wolno zapytać: d|aczego?

2. Najoczywistsze odpowiedzi nie są całkiem przekonujące. Pewnie, ze - statystycznie rzeczbiorąc

- ludzie młodsi są zdrowsi, ftzycznie sprawniejsi i nie cierpiąróżnych dolegliwości częstych w

starszym wieku i że kobieta na ogół woli być ładna i atrakcyjna aniże|i pomarszczona i

zgarbiona.

3. Młodzi ludzie, z drugiej strony, łatwiej i częściej są ofiarami wypadków samochodowych i

innych; oni tez głównie na wojnach giną. MłodziIudzie sątakze nieuchronnie gfupsi, przy czp
nie chodzi o zasób informacyjny ani nawet o inteligencję - trafiają się przeciez geniusze wśród

młodzieży - ale o to, że na ogół w młodości nie jesteśmy zdolni romvażaó w każdej sprawie jej

,,drugiej strony'', dostrzegać dwuznaczności wszystkich ludzkich sytuacji, widzieć racji

przeciwnych tym, za którymi się opowiadamy.

4. Zdolność taka, jeśli w ogóle przychodzi, ptzllchodzi z wiekiem (nieraz nie przychodzi nigdy) i

choĆ jest objawem mądrzenia, osłabia naszą zdolność do działania i inicjatywy. Hamuje na§zą

stanowczoŚĆ, ukazuje nam ograni czonąsiłę naszych racji, łatwo rodzi niepewność.

5. Ludzie młodzi są dlatego wiedzeni przez jakby instynktowną jakby bezwiedną zdolność do

zanurzania się bęz namysłu w różne przedsięwzięcia ryzykowne, wchodzą w koleiny

niewypróbowane albo bęz widocznych ujść, nie przejmują się niejasnościami swoich

zaangaŻowń. Jakoż sągłównąsiłąprzewrotów, wybuchów społecznych,rewolucji, ptzy czymw

sPrawach zarówno dobrych, jak i zĘh, bo chociź często szlachetlre porywy nimi kieruj ą to z
drugiej strony - bywają ofiarami niedorzęcznych i niebezpiecznych ideologii, iluzji i ruchów.

6. Rewolucje są na ogół dziełem młodych, a rewolucje bywają rozmaitę. l..,] Z drugiej strony, nie

byłoby dobrze, gdyby świat składał się z ludzi powyżej 30, a tym bardziej 40lat, wtedy bowiem

groziłaby nam stagnacja, niezdolność do ryzyka, brak ochoty do poświęcania się w imię

ńepewnych zamiarów. Głupota młodzieży by*a zaczrnręm dobrych przemian. I...]
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7. Cóż więc w końcu jest młodości zaletąalbo co jest w niej pociągające oprócz tych oczywistych

ftzycznych przewag} które dostarczająróżmych przlemności i którymi każdy zapewne chciałby

się cieszyć? Nie jest to chyba wspomniana zdolność do całkowitego i bezmyślnego oddania się

na słuzbę jakiejś spra\ily, dobrej cry złej. Taka zdolność dostarcza wprawdzie korzystnych

doświadczeń, kiedy jest w dzińaniu, ale chyba nie jest nostalgicznie wspominana lub pożądana

wtedy, kiedy już minęła i kiedy młodość ptzeszła.

8. Nie, tym, co naprawdę i najbardziej w młodości jest atrakcyjne, jest rzeczywistość

nięzakończenia albo poczucie otwartości życia. Kiedy ukończyliśmy, na przyHad, szkołę średnią

i rozmyślamy o tym, co dalej, wydawać się nam może, ze wszystko jest mozliwe. Wyobrazam

sobie, że mogę zostać lekarzem albo budowniczym mostówo szpiegiem albo pisarzem,

przemysłowcem albo moze alfonsem, biskupem albo może zawodow5rm mordercą aktorem albo

politykiem.

9. Nie znaczy to, bym miał naprawdę uzdolnienia do tych wszystkich zatrudnień albo bym

powinien wierzyć, że je mam. Chodzi tylko o §amo poczucie, że nic nie jest jeszcze przesądzone

czy wpnaczone przęz los, że drogi są otwarte i wszystko jest mozliwe.

10. Im dłużej żyjemy, tym bardziej nasze możliwości wyboru sięzawężają tym bardziej jesteśmy

w koleinach, zktórych trudno wyjść, chyba że w wyniku nieoczekiwanych i losem zrządzonych

katastrof.

L, Kołąkowski, O młodości (cyt. za Barwy epok. KiL, cz.2, s.255,256)

Zadanie 1 (1p)

W zwiąku znadzwyczajnym rozpowszechnieniem kultu młodości Leszek Kołakowski pyta o:

A.przyczynę,

B. skutek,

C. miejsce,

D, czas trwania tego zjawiska. Odpowiedz na podstawie akapitu 1.

Zadanie 2 (1 pJ

W akapicie 2 autor twierdzi, ze w stosunku do osób starszych:

A. wszyscy młodzi ludzie są zdrowsi i ftzycznie sprawniejsi,

B. niektórzy młodzi ludzie sązdrowsi iftzycznie sprawniejsi,

C. w większości przypadków młodzi ludzie są zdrowsi i ftzycznie sprawniejsi,
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D. nie istnieje żadna zasada,lecz wszystko zależy od indywidualnego przypadku.

Zadanie 3 (1p.)

Pod jakim względem ludzie młodzi w sposób oczy,lvisty górująnad osobami starsz5rmi?

A. psychicznym,

B. ftzycntym,

C. intelektualnym,

D. finansowym.

Odpowiedz na podstawie akapitu 2.

Zadanie 4 (1p)

W akapitachz i3 autor dwukrotnie zasttzega, że jego twierdzenie jest ,,na ogół" prawdziwe.

Oznaczato, że;

A. nie przygotowŃ się wystarczająco dobrze do wykładu,

B. wie, że bywająwyjątki od reguły,

C. popadł w manierę wtrącania tych słów i nie moze nad nią zapanowaó,

D. nie lubi wdawać się w szczegoły.

Zadanie 5 (3 p.)

Biorąc pod uwagę akapit 2 i 3 wymiefi ttzy zalety i trzy wady młodości.

A) Zalety:

B) Wady:

Zadanie 6 (2 p.)

Jak Kołakowski uzasadnia swój pogląd, że \udzie młodzi są zwykle głupsi od starszych?

Odpowiedz na podstawie akapitu 3.

Zad,anie 7 (1p)

Które z poniższych twierdzeń najlepiej oddaje relację, jaka zachodzi między akapitem 3 i 4?

A. akapit 4 stanowi zaprzeczeiie myśli zawartej w akapicie 3,

B. akapit 4 rozw4a myśl zawartąw akapicie 3,

C. między akapitem 3 i 4 nie mazwiązl<tl logicznego,

D. akapit 4 stanowi nową myśl w stosunku do akapitu 3.
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Zadanie 8 (1p.)

Jakie sąnegatywne skutki tzw.mądrzenia? Odpowiedz napodstawie akapitu 4.

Zadanie 9 (1pJ

Jaką rolę odgrywają rńodzi ludzie podczas przemian społecznych? Dobrą czy zł{ Odpowiedz na

podstawie akapitu 5.

Zadanie 10 (2 p.)

Jak rozumięsz sens zdanta:,,Gfupota młodzieżrybywazaczynem dobrych przemian"? Odpowiedz

na podstawie akapitu 5 i 6.

Zadanie 11 (1p.)

Akapit 7 rozpoczS autor pytaniem, na które odpowiada w dalszej części wy,uvodu. Zacytuj

odpowiedź na to pytanie. ............,

Zadanie 12 (1p.)

Co oznacza lżyte w akapicie 8 wyrażenie: ,Boczucie otwartości życia"? Odpowiedz jednym

zdaniem.

Zadanie 13 (1p.)

Jaki przykład, podany w akapicie 8, ilustruje, żebycie młodym jest naprawdę atrakcyjne?

Zadanie14 (2p.)

Czy zdaniem autora każdy młody człowiek jest wszechstronnie uzdolniony, dlatego moze wybrać

dowolny zawód? Odpowiedz na podstawie akapitu 9.

Zadanie 15 (1 p.)

Czym różnią się mozliwości osób młodych i starszych, jeśli chodzi o dokonywanie wyborów

życiowych? Odpowiedz na podstawie akapitu 9 i 10.


