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2 Egzamin maturalny z j zyka polskiego 

 Arkusz II 

 

Wybierz temat i napisz wypracowanie nie krótsze ni  dwie strony, tj. oko o 250 s ów. 

 

Temat 1. Analizuj c i interpretuj c wiersz Anny wirszczy skiej Buduj c barykad  

oraz fragment Pami tnika z powstania warszawskiego Mirona Bia oszewskiego, 

przedstaw i porównaj dwa sposoby prezentacji dramatu zwyk ych ludzi 

uwik anych w histori .  

 

 

Anna wirszczy ska   Buduj c barykad  

 

Bali my si  buduj c pod ostrza em 

barykad . 

 

Knajpiarz, kochanka jubilera, fryzjer, 

wszystko tchórze. 

Upad a na ziemi  s u ca 

d wigaj c kamie  z bruku, bali my si  bardzo, 

wszystko tchórze –  

dozorca, straganiarka, emeryt. 

 

Upad  na ziemi  aptekarz 

wlok c drzwi od ubikacji, 

bali my si  jeszcze bardziej, szmuglerka, 

krawcowa, tramwajarz, 

wszystko tchórze. 

 

Upad  ch opak z poprawczaka 

wlok c worek z piaskiem, 

wi c bali my si  

naprawd . 

 

Cho  nikt nas nie zmusza , 

zbudowali my barykad  

pod ostrza em. 
(Anna wirszczy ska, Budowa am barykad , Warszawa 1974) 

 

Miron Bia oszewski   Pami tnik z powstania warszawskiego (fragmenty) 

 

W nocy szala y pociski i „szafy”. A jednak noce by y lepsze. W nocy najwi cej by o 

akcji. Takich dla cywilów. Na ochotnika. Tylko w nocy da o si  przesun  barykad . 

Bo w a nie o to chodzi o. Raz. Pami tam. Widocznie stracili my kawa ek terenu. A mo e to 

taktyka. Bo trzeba by o przesun  barykad  o ile  metrów. W nasz  stron . Na Rybakach. Ju  

niedaleko przed Wytwórni . Zbiórka. Ochotników. O pierwszej czy o drugiej. Sporo nas. 

Dwudziestu paru chyba. opaty. Kilofy. omy. Wszystko rozdane. Ruszamy. Cieplunio. 

Nawet w tym momencie cicho. A  gwiazdy, wydaje mi si . Ale gdzie tam gwiazdy! 

Na pewno zas oni te dymami. Prowadzi nas porucznik. Porucznik? Czy by? Tak mi si  

powiedzia o. Porucznik w czasie powstania to by a figura. Wi c to by  kto  taki jak kapral. 

Czy osoba cywilno – dy urno – pó wojskowa w ogóle. […] 

Dochodzimy do celu. Wszystko idzie w ruch. Za barykad  by  jeszcze kawa ek Rybaków. 

I wylot. Chyba zni aj ca si  jezdnia. Przeprowadzenie barykady by o dos owne. P yta 
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po p ycie. Ka dy kawa  bruczku. Szyna po szynie. (Chyba tych narz dzi, które wymieni em, 

nie rozdawali do tego; pomyli em to z inn  akcj  nocn ). Noc nie by a d uga. W ka dej chwili 

mog o wybuchn  nie wiadomo co. Cisza coraz bardziej robi a si  podejrzana. Wi c tempo. 

Tempo. Ruch. A du o rzeczy ci kich i brz cz cych. Du o – to pami tam – blachy. A blacha 

robi echo. Du o uwijania si , ludzi, d wigania k usem i latania po nast pne i znów. To wci  

wszyscy, jedni po drugich, w tym lataniu z d wiganiem i mijaniem si , w tym chybciku, tylko 

siebie ciszyli: 

– … 

A przecie  przy tylu ludziach i rzeczach co  musia o si  gubi . Bo jeszcze ten po piech. 

Wi c uk adanie podobne do rzucania. Tyle e podobnego do przyk adania. Ale tyle tego! 

– … 

Latali my z tym od starej barykady (coraz mniejszej, znikaj cej) w g b Rybaków 

do nowej barykady, coraz wi kszej. Mijaj c kamienice od Wis y. A drewniak od skarpy. 

I chyba od skarpy te  kamienic . Nagle kto  – chyba nie ja? – upu ci  blach . Na kocie by. 

Huk. Brz k. Potworne echo. W tej chwili wszystko, i to t o z kompletnej ciszy, i to ciep o 

(sierpniowe), wyda o nam si  tak podejrzane, e zamarli my. I nie wiem, czy naprawd  to. 

Ale zaraz zalecia  nas ogie . Taki ywy. Z wyciem. I trzasn  gdzie  blisko. To pocisk. 

Potem drugi. Z wyciem. Jak kometa. I prask! Od mostu Kierbedzia. I trzeci: ogie  – wycie 

– prask! Ogie  – wycie – prask! – z naprzeciwka, od Gda skiego. I od Kierbedzia. I prask! 

prask! Naraz. W dwa ognie nas wzi li. Dos owne. […] 

Nie od razu si  spostrzeg em. Co robi ? I co inni? Jako  zacz li znika . Trzeba znikn . 

Ale jak? Gdzie wpa ? Wpadam pod mur. adna os ona. Wpadam w bram  do kamienicy 

od Wis y. W a nie by a od Wis y. Od ca ej Pragi. Nie wiem, czy mia a podwórze. Czy jak to 

si  tam zwa o. Wiem, e nic nie mia a. Tylko Wis , Prag , pociski i huki z echem. Kto  

jeszcze ko o mnie. Ile tam mo na by o by , sta ? Raz, dwa, w minut  wyskoczy em.  

I pod mur. I do bruku. Patrz … to znaczy czuj : nagle zbawienie – okieneczko 

do piwniczki. Jak kot sp aszczy em si . Siup. W dó . Kto  za mn . Te  jak kot. I jeszcze kto . 

Ze rodka zawia o ciepe kiem. I gadanin : 

– Ru-ru-ru… – Wpad em  w zbit  kup  ludzk , w ciasnotk , ch op przy ch opie. Bo to ci – 

my, od barykady. Z czym , z opatami (w a nie, pami tam opaty)… Ale jak tu by o ciasno. 

A adnego nic innego, wyj cia, dziury zapasiku zakamarkowego. Tylko kocie okienko 

w górze i to miejsconko. Ciepe ko. Tyle bycia, co smrodku i strachu. I zbijania si  w koci  

zaradno . Prawie miejsca na pi  worków kartofli. Kto  co i jeszcze doszlusowa , z okienka. 

Z naszych, z tej resztki. Szus! I jest. I coraz cia niej. e ani nog , ani r k  ruszy . Wi c si  

nie rusza o. 

Zreszt  i tak szcz cie – by  tu. A za to co tam, o ten skok kota z ulicy. Co si  dzia o. 

Bryzg! W nasz  barykad . Co  si  roztego. Bryzg. W bruk! Tu zaraz. Bryzg w drewniak! 

P omienie wysokie. Przez chwil . I ju  si  zni a y. Drewniak si  dopala . 

Ile my tam siedzieli? I d ugo, i jeszcze nie do rana. Za ciemka jeszcze zacz o si  

uspokaja . Szybko. I usta o. Wylecieli my. Narz dzia w gar . Co nie – pozbiera . Szybko. 

Co jeszcze, nie pami tam. Tylko e szybko. Kocie by. To niebo. Sierpie . Pod pach  co  

( opata)? Ko cielna. Róg. Przy barykadzie…tej tu cisza – tylko para – on i ona – powstaniec 

i powsta czyni – siedz  z boku barykady – na dy urze. I rajcuj . Jakby nic innego nie by o, 

nie mia o by . Tylko ciep o. Siedzi si . Barykada jak bok mebla. I rajce. To, e by em 

szcz liwy, e wraca em, to te  pami tam. 

 
(Miron Bia oszewski, Pami tnik z powstania warszawskiego, Warszawa 1988) 
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Temat 2. Analizuj c i interpretuj c utwór Jaros awa Iwaszkiewicza Wiewiórka, 

przedstaw wzajemne relacje mi dzy narratorem a wiatem przedstawionym.  

 

Jaros aw Iwaszkiewicz Wiewiórka 

Dla Tereski 

Wczoraj by em na cmentarzu. Pogodny poranek pó nej jesieni usposabia  

melancholijnie. Wzd u  drogi, któr  przeszed em, ros y stare wi niowe drzewa i wygl da y 

jak du e wi zki ró owych i kremowych li ci. Perspektywy by y mgliste, ale niebo 

bezchmurne i niebieskie, jakie tylko u nas w jesieni bywa.  

Sta em sobie nad ,,moimi” grobami, zastanawiaj c si  nad ja owo ci  podobnej 

w drówki. Nic ja im ju  nie pomog , nic oni mnie nie pomog . pi , nic ich nie obchodz  ani 

ja, ani moje wszystkie tak skomplikowane sprawy. Jeden by  tylko po ytek z takich 

odwiedzin: z niskich mogi ek, z usch ych wie ców, ze wspania ych, pochylonych zachodnim 

wiatrem drzew, jakimi poro ni ty by  cmentarz — wia o wielkim spokojem. Wszystko, co si  

we mnie ostatnio gotowa o, co falowa o, co niepokoi o — wyg adza o si . Pochyla em si  ku 

ziemi, ale jednocze nie wyprostowywa em si , wyg adza em. Wiedzia em, e to nie na d ugo, 

ale mo e po ten spokój przychodzi em w a nie w to miejsce. 

Naoko o by o cicho. Dzie  by  pogodny nad wszelki wyraz, ale powszedni. Ludzie 

byli przy pracy. Z kartofliska, które rozci ga o si  za cmentarzem, dochodzi y dalekie odg osy 

rozmów i chwilami trzepanie si  koparki. Tym ciszej wydawa o si  w s siedztwie. 

Zat skni em bardzo do takiego spokoju, chcia em, aby ju  wszystko si  we mnie 

ostatecznie uspokoi o. Aby nie szasta  si  we mnie gniew, w ciek o , sprzeciwy losowi 

i inne takie ci kie do znoszenia nami tno ci. Cicho tu by o ca kowicie, wszystko tu by o 

zako czone. I mnie si  chcia o ju  wszystko zako czy . 

W momencie kiedy cisza naci gn a si  jak nitka, kiedy pochyli em g ow  przybit  

jak gdyby t  cisz , us ysza em jaki  szelest. Z sosny, która sta a nad grobem, obrywaj c 

pazurkami jesienne p atki sosnowej kory, podobne do brunatnych p atków kwiatowych — 

zsuwa a si  wiewiórka. 

Wszystkie jej ruchy by y zadziwiaj co precyzyjne i celowe. Zwierz tko 

zainteresowa o mnie i pocz em si  mu pilnie przypatrywa . Wiewiórka zesz a z drzewa 

na ziemi , stan a s upka i spojrza a na mnie. Poniewa  sta em nieruchomo, zdecydowa a, 

e to jest niewa ne, i zaj a si  swoimi sprawami. Przechodz c szybkimi ruchami wzd u  

mogi  wybra a takie miejsce, gdzie naoko o jakiego  pomnika powsta  rowek wyci ty 

sztychami opaty. Na tym kancie ros a obfita, sucha ju  w tej chwili trawa. Wiewiórka 

zatrzyma a si  przez chwil , pow cha a traw , a potem zszed szy na dó  skarpy szybko 

zacz a grzeba  w gliniastym sztychu i podkopywa  si  do korzeni trawy. Zadziwia o mnie 

zdecydowanie i dok adno  bystrych ruchów jej ma ych apek. Kiedy dostatecznie podkopa a 

korzenie trawy, wychwyci a z ziemi ca y jej du y p k razem z korzeniami. Uczyni a to 

pyskiem, a potem zwróci a si  do mnie, jakby mi chcia a pokaza  swoje dzie o. 

Siedzia a teraz s upkiem przede mn  z du ym p kiem trawy w z bach. Spr ynowym 

ruchem apek naprzód otrzepa a traw  z ziemi, oczy ci a korzonki z piasku. A potem gestem 

blaszanego robota uderzy a par  razy w obie strony paczki trawy, sp aszczaj c je na kszta t 

miniaturowej beli siana, takiej, jakie widzimy czasami na ci arówkach czy na wagonach 

kolejowych przy dostawach wojskowych. Gdy doprowadzi a paczk  trawy do zwartego, 

sprasowanego kszta tu, jeszcze chwileczk  posta a, a potem pomkn a z powrotem na t  

sosn , z której zlaz a. Na szczycie sosny znikn a na chwilk  i natychmiast pojawi a si  

znowu, ju  bez p ku trawy, i nie mieszkaj c ani chwilki w te p dy zesz a z sosny pomi dzy 

mogi ki. Powtórzy a si  ta sama scena: popatrzy a na mnie, podkopa a nowy p k trawy, 

wyrwa a go, otrzepa a z ziemi ( apki naprzód), doprowadzi a do danego kszta tu ( apki 

w ty ) i znowu pomkn a na sosn . 
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Tak to si  powtarza o mo e z pi  razy. D u ej nie mia em ju  cierpliwo ci sta . 

Zapewne pracowa a tak przez ca y dzie . 

Zrozumia em atwo cel tej czynno ci: wiewiórka wy cie a a sobie dziupl  na so nie. 

Tam mia a zamieszka  na zim , tam mia a przeczeka  te chwile, kiedy cmentarz i drzewa, 

i groby, i zesch e kwiaty pokryje warstwa niegu. 

ledz c zwinne ruchy wiewiórki przerwa em na chwil  moje rozmy lania o mierci. 

I po prawdzie powiedziawszy, ju  do nich nie powróci em. Spostrzeg em w krajobrazie mnie 

otaczaj cym sprawy i rzeczy, które mnie zainteresowa y. Zacz em si  zastanawia , dlaczego 

ta koparka kartofli tak cz sto si  zatrzymuje. Zacz em my le  o tym, e to tak pó no, 

a ludzie jeszcze kopi  kartofle. I nie mog em sobie przypomnie , czy to jest pole ksi owskie 

— to za cmentarzem — czy to jest to, co zosta o po folksdojczu Berze, który uciek  

z Niemcami. 

Pomy la em z pewnego rodzaju czu o ci  o gniazdku, które sobie s a a wiewiórka. 

I gdy ju  wyszed em za cmentarne wrota i znowu szed em do domu, alej  ró ow  

od wi niowych li ci, wyobra a em sobie, jak to ona wyjdzie z tej dziupli na wiosn  

i niefrasobliwie rozpocznie swoje dzielne, beztroskie, bezcelowe ycie — na cmentarzu.  

1950 
(Jaros aw Iwaszkiewicz, Wiewiórka, w: Opowiadania wybrane, Czytelnik 1964) 
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WYPRACOWANIE 

na temat nr 1. 

Utwór poetycki i fragment „Pami tnika z powstania warszawskiego” 

czy motyw barykady i sytuacja, w jakiej znalaz  si  podmiot mówi cy wiersza 

oraz fragmentu epickiego. Odmienno  obu form literackich decyduje 

o odmienno ci kreacji obu przedstawie , cho  warto podkre li  wspóln  dla 

tekstów perspektyw  wspomnienia. Jest ona zaznaczona form  czasu przesz ego 

eksponowan  zarówno w narracji epickiej, jak i lirycznymi wyznaniami. U ycie 

natomiast rodków wyrazu ró nicuje obie wypowiedzi i wynika z odmienno ci 

form literackich: liryki i epiki.  

W utworze wirszczy skiej pierwsze zdanie jest wyznaniem „ja” 

lirycznego, w którym ukazane zostaj  negatywne emocje: 

„bali my si  buduj c pod ostrza em / 

barykad ” 

Ca ej wypowiedzi brak patosu i wznios o ci. Bohaterowie pokazywanej 

„sceny” to reprezentanci najni szych warstw spo ecznych: fryzjer, s u ca, 

dozorca, straganiarka, szmuglerka, a w ród nich: krawcowa, kochanka jubilera 

i knajpiarz mog  stanowi  elit  towarzysk . wiat przywo any z pami ci sk ada 

si  z przedmiotów, którym brak dostoje stwa i wielko ci. To wiat 

skamienia ego bruku, drzwi od ubikacji, worka z piaskiem i ludzi, krz taj cych 

si  mi dzy tymi przedmiotami. 

Do wiadczenie ludzi to wysi ek identyczny dla „s u cej”, „aptekarza” 

i „ch opaka z poprawczaka”. Pochodzenie spo eczne, funkcja czy rola przestaj  

by  wa ne – wszystkich zrównuje i jednoczy wysi ek, który podkre lony zostaje 

trzykrotnie powtórzon , identycznie brzmi c  form : 

„Upad a na ziemi  s u ca” 

„Upad  na ziemi  aptekarz” 

„Upad  ch opak z poprawczaka” 

Ta anaforyczna konstrukcja podkre la identyczno  do wiadczenia 

bez wzgl du na pochodzenie, ale mo na j  tak e odczyta  jako przywo anie 

figury upadku cierpi cego Chrystusa, dopiero bowiem wers kolejny prze amuje 

t  figur  upadku pod ci arem krzy a  – dopowiedzenie: „d wigaj c kamie  

z bruku”, „wlok c drzwi od ubikacji,” czy „wlok c worek z piaskiem”. Swoista 

gra motywem upadku pokazuje jak odleg e od wznios o ci cierpienia jest 

do wiadczenie zwyk ych ludzi, „wrzuconych w histori ”, której nie chcieli 

tworzy , w histori , której „bali si ”.  

Utwór pokazuje mi dzy innymi paradoks ludzkiego do wiadczenia 

i dzia ania: „bali my si  buduj c” i „cho  nikt nas nie zmienia  / zbudowali my 

barykad .” Paradoks wyostrzony zostaje zw aszcza trzykrotnym nazwaniem 

uczestników zdarze  „tchórzami”.  

Finezja kompozycyjna utworu poetyckiego ujawnia si  w bardzo precyzyjnej 

konstrukcji anaforyczno – epiforycznej: trzykrotnie nazwanej sytuacji upadania 
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zaznaczonej w inicjalnej cz ci trzech wersów, towarzyszy trzykrotne 

powtórzenie w klauzuli wersów okre le  „tchórze”. To bardzo znacz ca 

konstrukcja, której interpretacja pozwala odczyta  stosunek podmiotu 

lirycznego do wiata przedstawionego. Oto forma „my” na pocz tku i ko cu 

wiersza pokazuje identyfikacj  „ja” lirycznego ze wiatem, który zosta  

wykreowany. „Tchórzostwo” nie jest tu negatywn  ocen , jest natomiast 

prezentacj  przekraczania ludzkich mo liwo ci, pokazaniem cz owieka 

w sytuacji ekstremalnej, zmuszaj cej go do podejmowania dzia a , które nawet 

jemu samemu wydaj  si  niemo liwe: „zbudowali my barykad  pod ostrza em”. 

W klamrowej zatem koncepcji utworu: „bali my si  buduj c” – „zbudowali my 

pod ostrza em” pokazani zostali ludzie, którzy – wykonawszy zadanie – mogli 

o sobie powiedzie  s owami innej poetki (Szymborskiej) „tyle wiemy o sobie, ile 

nas sprawdzono”. 

Analogicznemu sprawdzianowi poddani zostali bohaterowie pokazani 

w „Pami tniku z powstania warszawskiego” Mirona Bia oszewskiego. O ile 

poetycka wypowied  wirszczy skiej utrzymana jest w tonie spokojnym, 

a emocje boja ni nazwane wprost, o tyle narracja w tek cie Bia oszewskiego jest 

bardzo emocjonalna. Buduj  j  zdania krótkie i urywane: „A jednak noce by y 

lepsze”, „Zbiórka”, „Pami tam”, „Ruszamy”. Narracja przechodzi w form  

czasu tera niejszego, jakby prezentuj cy zdarzenia narrator prze ywa  je 

ponownie: „Prowadzi nas porucznik. Porucznik? Czy by? Tak mi si  

powiedzia o. Porucznik w czasie powstania to by a figura. Wi c to by  kto  taki 

jak kapral. Dochodzimy do celu”. 

Emocjonalna narracja buduje z jednej strony wizerunek samego mówi cego, 

a z drugiej atmosfer  zdarzenia, które jest przywo ywane. J zyk narratora pe en 

zdrobnie : „okieneczko”, „piwniczka”, „ciepluni” i tok wylicze , urywanych 

zda  jest wiadectwem nie tylko emocji, ale i statusu spo ecznego cz owieka, 

który opowiada. To cz owiek prosty, kto  jak fryzjer, knajpiarz, straganiarka 

czy szmuglerka z wiersza wirszczy skiej. Dominacja zdrobnie  typu: 

„miejsconko”, „ciepe ko”, „dziewczonko”, „piwniczka” to bardzo 

charakterystyczny sposób mówienia warszawiaków.  

Sytuacja pokazana we fragmencie utworu Bia oszewskiego wolna jest 

od jakiegokolwiek patosu. Szcz cie polega na tym, e zbudowano barykad  

i zachowano ycie. Scena ko czy si  przywo aniem obrazu dy uruj cych 

na barykadzie, którzy „rajcuj ” ze sob .  

Sposób opowiadania pokazuje zwyczajno , powszednio  powsta czego 

zdarzenia, w którym uczestnicz  zwykli ludzie, ow adni ci boja ni , 

ale jednocze nie podejmuj cy dzia ania. Budowanie barykady jest 

konieczno ci , wi c uczestnicz  w niej ludzie. Ale w sytuacji zagro enia wszyscy 

szukaj  schronienia i znajduj  je w piwnicy. W opisie sytuacji nie ma heroizmu. 

Eksponowane s  emocje strachu i ch  ratowania ycia:  

„co robi ? I co z nimi? Jako  zacz li znika .”  
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Urywane, chwilami niesk adne wypowiedzenia s  wiadectwem zagubienia, 

rozbiegania, ucieczki. 

Oba teksty czy zatem sytuacja przedstawiona: budowanie barykady 

w ekstremalnych warunkach wojny i zagro enia ycia. 

Wojna i powstanie warszawskie bywa y w literaturze przedstawiane jako 

rodzaj wielkiego romantycznego zrywu. Tymczasem oba przedstawione utwory 

pokazuj  sytuacje zwyk ych ludzi, których postawy pozbawione s  patosu 

i heroizmu. Ten swoisty rodzaj demitologizacji wojny i powstania osi gni ty 

zosta  przez zastosowanie wiersza wolnego, który „na laduje” tok spokojnej 

wypowiedzi. Natomiast narracja w utworze Bia oszewskiego jest na ladowaniem 

opowiadania „mówionego”, które ujawnia emocje i nieporadno ci mówi cego. 

Jednocze nie oba teksty uzmys awiaj  dramat ludzi poddanych dzia aniu 

historii, dramat tym silniej przemawiaj cy, e pozbawiony wznios ego patosu, 

pokazany tonem wyciszonym (w wierszu) i neutralnie opowiedziany 

przez uczestnika w prozie Bia oszewskiego. 
 

 

WYPRACOWANIE 

na temat nr 2. 

Utwór Jaros awa Iwaszkiewicza to rodzaj prozy poetyckiej, 

w której narrator pokazuje wiat ze swej osobistej perspektywy. Narracja 

rozpoczyna si  krótkim, retrospektywnym  stwierdzeniem: „Wczoraj by em 

na cmentarzu”. Wszystkie elementy kolejnych zda  buduj  nastrój elegijny, 

sprzyjaj cy prezentacji nastroju narratora i zarazem bohatera opowiadania. 

Oto bowiem cmentarz, jesienny pogodny poranek, cisza, groby – staj  si  t em, 

rodzajem przestrzeni, w której ujawniaj  si  emocje narratora. Z jednej strony 

s  „sny grobów”, z drugiej „moje emocje”, emocje przyby ego na cmentarz 

poszukuj cego spokoju cz owieka, który nie chce d u ej y . Chce zasn , jak 

zasn li jego bliscy, których groby odwiedzi . Nie wiadomo dlaczego, bo przecie  

nie wierzy w „obcowanie dusz”.  

Ca a pierwsza cz  narracji skupia si  na swoistym zderzeniu przestrzeni 

i ciszy cmentarza, by jednocze nie zasygnalizowa  wewn trzny brak spokoju.  

„Zat skni em do takiego spokoju, chcia em, aby wszystko si  we mnie 

ostatecznie uspokoi o. Aby nie szasta  si  we mnie gniew, w ciek o , sprzeciw 

losowi i inne takie ci kie do zniesienia nami tno ci”.  

Atmosfera cmentarza w pierwszej cz ci opowiadania staje w swoistej 

sprzeczno ci z cz owiekiem, który znalaz  si  w jego przestrzeni. Cmentarz to 

spokój i paradoksalnie rodzaj harmonii, a wn trze narratora to emocje 

i nami tno ci, które narrator z ch ci  uciszy by mierci .  

„Wszystko tu by o zako czone. I mnie si  chcia o ju  wszystko 

zako czy ”. 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 Egzamin maturalny z j zyka polskiego 9 

 Arkusz II 

Niespodziewanie jednak pojawia si  co , co zmienia ca kowicie sposób 

patrzenia na wiat. W przestrzeni cmentarza pojawia si  „ ycie” – wiewiórka, 

która wykonuje wiele czynno ci. Uwaga narratora skupia si  na dzia alno ci 

zwierz tka: „zdziwi o mnie: zdecydowanie, dok adno  (...) zrozumia em atwo 

cel tej czynno ci: wiewiórka wy cie a a sobie dziupl  na so nie. Tam mia a 

zamieszka  na zim ...”. 

Obserwowane na cmentarzu zdarzenie odmieni o sposób my lenia 

narratora. Oto cmentarz, zwykle kojarzony z przestrzeni  mierci, tu 

pod wp ywem metodycznych dzia a  wiewiórki przywraca narratora – bohatera 

do ycia. Ma e zwierz tko staje si  znakiem ycia. Cz owiek, który przychodzi 

na cmentarz, by znale  na nim spokój i odgrodzi  si  od przestrzeni wiata, 

znajduje motywacj  do ycia i ch  kontaktu ze wiatem.  

„Ludzie byli przy pracy. Z kartofliska, które rozci ga o si  

za cmentarzem, dochodzi y dalekie odg osy rozmów i chwilami trzepanie si  

koparki. Tym ciszej wydawa o si  w s siedztwie”. I tak jak na pocz tku 

w drówki po cmentarzu mamy ch  „zako czenia wszystkiego”, tak obserwacja 

wiewiórki zwraca cz owieka ku yciu, ku temu, co za cmentarn  bram . 

„Zacz em si  zastanawia , e to tak pó no, a ludzie jeszcze kopi  kartofle”.  

Bohater – narrator przechodzi swoist  metamorfoz . Cz owiek ow adni ty 

nami tno ciami, poszukuj cy ciszy, zrezygnowany, otrzymuje od miejsca, 

w którym si  znalaz  – prezent. Wiewiórka, która z tytu owego zwierz tka staje 

si  rodzajem symbolu, znakiem przekazanym zagubionemu cz owiekowi, 

pokazuje mu sens w codziennej krz taninie. Obserwacja dzia a  zwierz tka 

doprowadza do refleksji, która odwraca my li o mierci i beznadziejno ci ycia: 

„Pomy la em z pewnego rodzaju czu o ci  o gniazdku, które sobie s a a 

wiewiórka. I gdy ju  wyszed em za cmentarne wrota i znowu szed em do domu, 

alej  ró ow  od wi niowych li ci, wyobra a em sobie, jak to ona wyjdzie z tej 

dziupli na wiosn  i niefrasobliwie rozpocznie swoje dzielne, beztroskie, 

bezcelowe ycie — na cmentarzu.” 

Narrator powraca wi c do ycia. My lenie o przysz o ci jest projekcj  

tak e w asnej egzystencji. W zwyczajnej krz taninie cz owiek odnajduje sens. 

Je li bowiem wiewiórka wyjdzie na wiosn , by zacz  dzielne, beztroskie ycie – 

na cmentarzu, to cz owiek, którego koniec jest zmierzaniem ku cmentarzowi, 

swojemu yciu b dzie umia  nada  cel, bo cz owiek, tak jak narrator 

opowiadania, odzyskuje sens ycia, zwracaj c si  ku drugiemu cz owiekowi.  
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
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