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Egzamin maturalny z jĊzyka polskiego
Arkusz II

Wybierz temat i napisz wypracowanie nie krótsze niĪ dwie strony, tj. okoáo 250 sáów.
Temat 1. Analizując i interpretując wiersz Anny ĝwirszczyĔskiej Budując barykadĊ
oraz fragment PamiĊtnika z powstania warszawskiego Mirona Biaáoszewskiego,
przedstaw i porównaj dwa sposoby prezentacji dramatu zwykáych ludzi
uwikáanych w historiĊ.
Anna ĝwirszczyĔska Budując barykadĊ
BaliĞmy siĊ budując pod ostrzaáem
barykadĊ.
Knajpiarz, kochanka jubilera, fryzjer,
wszystko tchórze.
Upadáa na ziemiĊ sáuĪąca
dĨwigając kamieĔ z bruku, baliĞmy siĊ bardzo,
wszystko tchórze –
dozorca, straganiarka, emeryt.
Upadá na ziemiĊ aptekarz
wlokąc drzwi od ubikacji,
baliĞmy siĊ jeszcze bardziej, szmuglerka,
krawcowa, tramwajarz,
wszystko tchórze.
Upadá cháopak z poprawczaka
wlokąc worek z piaskiem,
wiĊc baliĞmy siĊ
naprawdĊ.
Choü nikt nas nie zmuszaá,
zbudowaliĞmy barykadĊ
pod ostrzaáem.

(Anna ĝwirszczyĔska, Budowaáam barykadĊ, Warszawa 1974)

Miron Biaáoszewski PamiĊtnik z powstania warszawskiego (fragmenty)
W nocy szalaáy pociski i „szafy”. A jednak noce byáy lepsze. W nocy najwiĊcej byáo
akcji. Takich dla cywilów. Na ochotnika. Tylko w nocy daáo siĊ przesunąü barykadĊ.
Bo wáaĞnie o to chodziáo. Raz. PamiĊtam. Widocznie straciliĞmy kawaáek terenu. A moĪe to
taktyka. Bo trzeba byáo przesunąü barykadĊ o ileĞ metrów. W naszą stronĊ. Na Rybakach. JuĪ
niedaleko przed Wytwórnią. Zbiórka. Ochotników. O pierwszej czy o drugiej. Sporo nas.
Dwudziestu paru chyba. àopaty. Kilofy. àomy. Wszystko rozdane. Ruszamy. Cieplunio.
Nawet w tym momencie cicho. AĪ gwiazdy, wydaje mi siĊ. Ale gdzie tam gwiazdy!
Na pewno zasáoniĊte dymami. Prowadzi nas porucznik. Porucznik? CzyĪby? Tak mi siĊ
powiedziaáo. Porucznik w czasie powstania to byáa figura. WiĊc to byá ktoĞ taki jak kapral.
Czy osoba cywilno – dyĪurno – póáwojskowa w ogóle. […]
Dochodzimy do celu. Wszystko idzie w ruch. Za barykadą byá jeszcze kawaáek Rybaków.
I wylot. Chyba zniĪająca siĊ jezdnia. Przeprowadzenie barykady byáo dosáowne. Páyta
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po páycie. KaĪdy kawaá bruczku. Szyna po szynie. (Chyba tych narzĊdzi, które wymieniáem,
nie rozdawali do tego; pomyliáem to z inną akcją nocną). Noc nie byáa dáuga. W kaĪdej chwili
mogáo wybuchnąü nie wiadomo co. Cisza coraz bardziej robiáa siĊ podejrzana. WiĊc tempo.
Tempo. Ruch. A duĪo rzeczy ciĊĪkich i brzĊczących. DuĪo – to pamiĊtam – blachy. A blacha
robi echo. DuĪo uwijania siĊ, ludzi, dĨwigania káusem i latania po nastĊpne i znów. To wciąĪ
wszyscy, jedni po drugich, w tym lataniu z dĨwiganiem i mijaniem siĊ, w tym chybciku, tylko
siebie ciszyli:
– ûĞĞĞĞ…
A przecieĪ przy tylu ludziach i rzeczach coĞ musiaáo siĊ gubiü. Bo jeszcze ten poĞpiech.
WiĊc ukáadanie podobne do rzucania. Tyle Īe podobnego do przykáadania. Ale tyle tego!
– ûĞĞĞĞ…
LataliĞmy z tym od starej barykady (coraz mniejszej, znikającej) w gáąb Rybaków
do nowej barykady, coraz wiĊkszej. Mijając kamienice od Wisáy. A drewniak od skarpy.
I chyba od skarpy teĪ kamienicĊ. Nagle ktoĞ – chyba nie ja? – upuĞciá blachĊ. Na kocie áby.
Huk. BrzĊk. Potworne echo. W tej chwili wszystko, i to táo z kompletnej ciszy, i to ciepáo
(sierpniowe), wydaáo nam siĊ tak podejrzane, Īe zamarliĞmy. I nie wiem, czy naprawdĊ to.
Ale zaraz zaleciaá nas ogieĔ. Taki Īywy. Z wyciem. I trzasnąá gdzieĞ blisko. To pocisk.
Potem drugi. Z wyciem. Jak kometa. I prask! Od mostu Kierbedzia. I trzeci: ogieĔ – wycie
– prask! OgieĔ – wycie – prask! – z naprzeciwka, od GdaĔskiego. I od Kierbedzia. I prask!
prask! Naraz. W dwa ognie nas wziĊli. Dosáowne. […]
Nie od razu siĊ spostrzegáem. Co robiü? I co inni? JakoĞ zaczĊli znikaü. Trzeba zniknąü.
Ale jak? Gdzie wpaĞü? Wpadam pod mur. ĩadna osáona. Wpadam w bramĊ do kamienicy
od Wisáy. WáaĞnie byáa od Wisáy. Od caáej Pragi. Nie wiem, czy miaáa podwórze. Czy jak to
siĊ tam zwaáo. Wiem, Īe nic nie miaáa. Tylko WisáĊ, PragĊ, pociski i huki z echem. KtoĞ
jeszcze koáo mnie. Ile tam moĪna byáo byü, staü? Raz, dwa, w minutĊ wyskoczyáem.
I pod mur. I do bruku. PatrzĊ… to znaczy czujĊ: nagle zbawienie – okieneczko
do piwniczki. Jak kot spáaszczyáem siĊ. Siup. W dóá. KtoĞ za mną. TeĪ jak kot. I jeszcze ktoĞ.
Ze Ğrodka zawiaáo ciepeákiem. I gadaniną:
– Ru-ru-ru… – Wpadáem w zbitą kupĊ ludzką, w ciasnotkĊ, cháop przy cháopie. Bo to ci –
my, od barykady. Z czymĞ, z áopatami (wáaĞnie, pamiĊtam áopaty)… Ale jak tu byáo ciasno.
A Īadnego nic innego, wyjĞcia, dziury zapasiku zakamarkowego. Tylko kocie okienko
w górze i to miejsconko. Ciepeáko. Tyle bycia, co smrodku i strachu. I zbijania siĊ w kocią
zaradnoĞü. Prawie miejsca na piĊü worków kartofli. KtoĞ co i jeszcze doszlusowaá, z okienka.
Z naszych, z tej resztki. Szus! I jest. I coraz ciaĞniej. ĩe ani nogą, ani rĊką ruszyü. WiĊc siĊ
nie ruszaáo.
Zresztą i tak szczĊĞcie – byü tu. A za to co tam, o ten skok kota z ulicy. Co siĊ dziaáo.
Bryzg! W naszą barykadĊ. CoĞ siĊ roztego. Bryzg. W bruk! Tu zaraz. Bryzg w drewniak!
Páomienie wysokie. Przez chwilĊ. I juĪ siĊ zniĪaáy. Drewniak siĊ dopalaá.
IleĞmy tam siedzieli? I dáugo, i jeszcze nie do rana. Za ciemka jeszcze zaczĊáo siĊ
uspokajaü. Szybko. I ustaáo. WylecieliĞmy. NarzĊdzia w garĞü. Co nie – pozbieraü. Szybko.
Co jeszcze, nie pamiĊtam. Tylko Īe szybko. Kocie áby. To niebo. SierpieĔ. Pod pachą coĞ
(áopata)? KoĞcielna. Róg. Przy barykadzie…tej tu cisza – tylko para – on i ona – powstaniec
i powstaĔczyni – siedzą z boku barykady – na dyĪurze. I rajcują. Jakby nic innego nie byáo,
nie miaáo byü. Tylko ciepáo. Siedzi siĊ. Barykada jak bok mebla. I rajce. To, Īe byáem
szczĊĞliwy, Īe wracaáem, to teĪ pamiĊtam.
(Miron Biaáoszewski, PamiĊtnik z powstania warszawskiego, Warszawa 1988)
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Temat 2. Analizując i interpretując utwór Jarosáawa Iwaszkiewicza Wiewiórka,
przedstaw wzajemne relacje miĊdzy narratorem a Ğwiatem przedstawionym.
Jarosáaw Iwaszkiewicz Wiewiórka
Dla Tereski
Wczoraj byáem na cmentarzu. Pogodny poranek póĨnej jesieni usposabiaá
melancholijnie. WzdáuĪ drogi, którą przeszedáem, rosáy stare wiĞniowe drzewa i wyglądaáy
jak duĪe wiązki róĪowych i kremowych liĞci. Perspektywy byáy mgliste, ale niebo
bezchmurne i niebieskie, jakie tylko u nas w jesieni bywa.
Staáem sobie nad ,,moimi” grobami, zastanawiając siĊ nad jaáowoĞcią podobnej
wĊdrówki. Nic ja im juĪ nie pomogĊ, nic oni mnie nie pomogą. ĝpią, nic ich nie obchodzą ani
ja, ani moje wszystkie tak skomplikowane sprawy. Jeden byá tylko poĪytek z takich
odwiedzin: z niskich mogiáek, z uscháych wieĔców, ze wspaniaáych, pochylonych zachodnim
wiatrem drzew, jakimi poroĞniĊty byá cmentarz — wiaáo wielkim spokojem. Wszystko, co siĊ
we mnie ostatnio gotowaáo, co falowaáo, co niepokoiáo — wygáadzaáo siĊ. Pochylaáem siĊ ku
ziemi, ale jednoczeĞnie wyprostowywaáem siĊ, wygáadzaáem. Wiedziaáem, Īe to nie na dáugo,
ale moĪe po ten spokój przychodziáem wáaĞnie w to miejsce.
Naokoáo byáo cicho. DzieĔ byá pogodny nad wszelki wyraz, ale powszedni. Ludzie
byli przy pracy. Z kartofliska, które rozciągaáo siĊ za cmentarzem, dochodziáy dalekie odgáosy
rozmów i chwilami trzepanie siĊ koparki. Tym ciszej wydawaáo siĊ w sąsiedztwie.
ZatĊskniáem bardzo do takiego spokoju, chciaáem, aby juĪ wszystko siĊ we mnie
ostatecznie uspokoiáo. Aby nie szastaá siĊ we mnie gniew, wĞciekáoĞü, sprzeciwy losowi
i inne takie ciĊĪkie do znoszenia namiĊtnoĞci. Cicho tu byáo caákowicie, wszystko tu byáo
zakoĔczone. I mnie siĊ chciaáo juĪ wszystko zakoĔczyü.
W momencie kiedy cisza naciągnĊáa siĊ jak nitka, kiedy pochyliáem gáowĊ przybitą
jak gdyby tą ciszą, usáyszaáem jakiĞ szelest. Z sosny, która staáa nad grobem, obrywając
pazurkami jesienne páatki sosnowej kory, podobne do brunatnych páatków kwiatowych —
zsuwaáa siĊ wiewiórka.
Wszystkie jej ruchy byáy zadziwiająco precyzyjne i celowe. Zwierzątko
zainteresowaáo mnie i począáem siĊ mu pilnie przypatrywaü. Wiewiórka zeszáa z drzewa
na ziemiĊ, stanĊáa sáupka i spojrzaáa na mnie. PoniewaĪ staáem nieruchomo, zdecydowaáa,
Īe to jest niewaĪne, i zajĊáa siĊ swoimi sprawami. Przechodząc szybkimi ruchami wzdáuĪ
mogiá wybraáa takie miejsce, gdzie naokoáo jakiegoĞ pomnika powstaá rowek wyciĊty
sztychami áopaty. Na tym kancie rosáa obfita, sucha juĪ w tej chwili trawa. Wiewiórka
zatrzymaáa siĊ przez chwilĊ, powąchaáa trawĊ, a potem zszedászy na dóá skarpy szybko
zaczĊáa grzebaü w gliniastym sztychu i podkopywaü siĊ do korzeni trawy. Zadziwiaáo mnie
zdecydowanie i dokáadnoĞü bystrych ruchów jej maáych áapek. Kiedy dostatecznie podkopaáa
korzenie trawy, wychwyciáa z ziemi caáy jej duĪy pĊk razem z korzeniami. Uczyniáa to
pyskiem, a potem zwróciáa siĊ do mnie, jakby mi chciaáa pokazaü swoje dzieáo.
Siedziaáa teraz sáupkiem przede mną z duĪym pĊkiem trawy w zĊbach. SprĊĪynowym
ruchem áapek naprzód otrzepaáa trawĊ z ziemi, oczyĞciáa korzonki z piasku. A potem gestem
blaszanego robota uderzyáa parĊ razy w obie strony paczki trawy, spáaszczając je na ksztaát
miniaturowej beli siana, takiej, jakie widzimy czasami na ciĊĪarówkach czy na wagonach
kolejowych przy dostawach wojskowych. Gdy doprowadziáa paczkĊ trawy do zwartego,
sprasowanego ksztaátu, jeszcze chwileczkĊ postaáa, a potem pomknĊáa z powrotem na tĊ
sosnĊ, z której zlazáa. Na szczycie sosny zniknĊáa na chwilkĊ i natychmiast pojawiáa siĊ
znowu, juĪ bez pĊku trawy, i nie mieszkając ani chwilki w te pĊdy zeszáa z sosny pomiĊdzy
mogiáki. Powtórzyáa siĊ ta sama scena: popatrzyáa na mnie, podkopaáa nowy pĊk trawy,
wyrwaáa go, otrzepaáa z ziemi (áapki naprzód), doprowadziáa do Īądanego ksztaátu (áapki
w tyá) i znowu pomknĊáa na sosnĊ.
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Tak to siĊ powtarzaáo moĪe z piĊü razy. DáuĪej nie miaáem juĪ cierpliwoĞci staü.
Zapewne pracowaáa tak przez caáy dzieĔ.
Zrozumiaáem áatwo cel tej czynnoĞci: wiewiórka wyĞcieáaáa sobie dziuplĊ na soĞnie.
Tam miaáa zamieszkaü na zimĊ, tam miaáa przeczekaü te chwile, kiedy cmentarz i drzewa,
i groby, i zescháe kwiaty pokryje warstwa Ğniegu.
ĝledząc zwinne ruchy wiewiórki przerwaáem na chwilĊ moje rozmyĞlania o Ğmierci.
I po prawdzie powiedziawszy, juĪ do nich nie powróciáem. Spostrzegáem w krajobrazie mnie
otaczającym sprawy i rzeczy, które mnie zainteresowaáy. Zacząáem siĊ zastanawiaü, dlaczego
ta koparka kartofli tak czĊsto siĊ zatrzymuje. Zacząáem myĞleü o tym, Īe to tak póĨno,
a ludzie jeszcze kopią kartofle. I nie mogáem sobie przypomnieü, czy to jest pole ksiĊĪowskie
— to za cmentarzem — czy to jest to, co zostaáo po folksdojczu Berze, który ucieká
z Niemcami.
PomyĞlaáem z pewnego rodzaju czuáoĞcią o gniazdku, które sobie sáaáa wiewiórka.
I gdy juĪ wyszedáem za cmentarne wrota i znowu szedáem do domu, aleją róĪową
od wiĞniowych liĞci, wyobraĪaáem sobie, jak to ona wyjdzie z tej dziupli na wiosnĊ
i niefrasobliwie rozpocznie swoje dzielne, beztroskie, bezcelowe Īycie — na cmentarzu.
1950
(Jarosáaw Iwaszkiewicz, Wiewiórka, w: Opowiadania wybrane, Czytelnik 1964)
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WYPRACOWANIE
na temat nr 1.

Utwór poetycki i fragment „PamiĊtnika z powstania warszawskiego”
áączy motyw barykady i sytuacja, w jakiej znalazá siĊ podmiot mówiący wiersza
oraz fragmentu epickiego. OdmiennoĞü obu form literackich decyduje
o odmiennoĞci kreacji obu przedstawieĔ, choü warto podkreĞliü wspólną dla
tekstów perspektywĊ wspomnienia. Jest ona zaznaczona formą czasu przeszáego
eksponowaną zarówno w narracji epickiej, jak i lirycznymi wyznaniami. UĪycie
natomiast Ğrodków wyrazu róĪnicuje obie wypowiedzi i wynika z odmiennoĞci
form literackich: liryki i epiki.
W utworze ĝwirszczyĔskiej pierwsze zdanie jest wyznaniem „ja”
lirycznego, w którym ukazane zostają negatywne emocje:
„baliĞmy siĊ budując pod ostrzaáem /
barykadĊ”
Caáej wypowiedzi brak patosu i wzniosáoĞci. Bohaterowie pokazywanej
„sceny” to reprezentanci najniĪszych warstw spoáecznych: fryzjer, sáuĪąca,
dozorca, straganiarka, szmuglerka, a wĞród nich: krawcowa, kochanka jubilera
i knajpiarz mogą stanowiü elitĊ towarzyską. ĝwiat przywoáany z pamiĊci skáada
siĊ z przedmiotów, którym brak dostojeĔstwa i wielkoĞci. To Ğwiat
skamieniaáego bruku, drzwi od ubikacji, worka z piaskiem i ludzi, krzątających
siĊ miĊdzy tymi przedmiotami.
DoĞwiadczenie ludzi to wysiáek identyczny dla „sáuĪącej”, „aptekarza”
i „cháopaka z poprawczaka”. Pochodzenie spoáeczne, funkcja czy rola przestają
byü waĪne – wszystkich zrównuje i jednoczy wysiáek, który podkreĞlony zostaje
trzykrotnie powtórzoną, identycznie brzmiącą formą:
„Upadáa na ziemiĊ sáuĪąca”
„Upadá na ziemiĊ aptekarz”
„Upadá cháopak z poprawczaka”
Ta anaforyczna konstrukcja podkreĞla identycznoĞü doĞwiadczenia
bez wzglĊdu na pochodzenie, ale moĪna ją takĪe odczytaü jako przywoáanie
figury upadku cierpiącego Chrystusa, dopiero bowiem wers kolejny przeáamuje
tĊ figurĊ upadku pod ciĊĪarem krzyĪa – dopowiedzenie: „dĨwigając kamieĔ
z bruku”, „wlokąc drzwi od ubikacji,” czy „wlokąc worek z piaskiem”. Swoista
gra motywem upadku pokazuje jak odlegáe od wzniosáoĞci cierpienia jest
doĞwiadczenie zwykáych ludzi, „wrzuconych w historiĊ”, której nie chcieli
tworzyü, w historiĊ, której „bali siĊ”.
Utwór pokazuje miĊdzy innymi paradoks ludzkiego doĞwiadczenia
i dziaáania: „baliĞmy siĊ budując” i „choü nikt nas nie zmieniaá / zbudowaliĞmy
barykadĊ.” Paradoks wyostrzony zostaje zwáaszcza trzykrotnym nazwaniem
uczestników zdarzeĔ „tchórzami”.
Finezja kompozycyjna utworu poetyckiego ujawnia siĊ w bardzo precyzyjnej
konstrukcji anaforyczno – epiforycznej: trzykrotnie nazwanej sytuacji upadania

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
Egzamin maturalny z jĊzyka polskiego
Arkusz II

7

zaznaczonej w inicjalnej czĊĞci trzech wersów, towarzyszy trzykrotne
powtórzenie w klauzuli wersów okreĞleĔ „tchórze”. To bardzo znacząca
konstrukcja, której interpretacja pozwala odczytaü stosunek podmiotu
lirycznego do Ğwiata przedstawionego. Oto forma „my” na początku i koĔcu
wiersza pokazuje identyfikacjĊ „ja” lirycznego ze Ğwiatem, który zostaá
wykreowany. „Tchórzostwo” nie jest tu negatywną oceną, jest natomiast
prezentacją przekraczania ludzkich moĪliwoĞci, pokazaniem czáowieka
w sytuacji ekstremalnej, zmuszającej go do podejmowania dziaáaĔ, które nawet
jemu samemu wydają siĊ niemoĪliwe: „zbudowaliĞmy barykadĊ pod ostrzaáem”.
W klamrowej zatem koncepcji utworu: „baliĞmy siĊ budując” – „zbudowaliĞmy
pod ostrzaáem” pokazani zostali ludzie, którzy – wykonawszy zadanie – mogli
o sobie powiedzieü sáowami innej poetki (Szymborskiej) „tyle wiemy o sobie, ile
nas sprawdzono”.
Analogicznemu sprawdzianowi poddani zostali bohaterowie pokazani
w „PamiĊtniku z powstania warszawskiego” Mirona Biaáoszewskiego. O ile
poetycka wypowiedĨ ĝwirszczyĔskiej utrzymana jest w tonie spokojnym,
a emocje bojaĨni nazwane wprost, o tyle narracja w tekĞcie Biaáoszewskiego jest
bardzo emocjonalna. Budują ją zdania krótkie i urywane: „A jednak noce byáy
lepsze”, „Zbiórka”, „PamiĊtam”, „Ruszamy”. Narracja przechodzi w formĊ
czasu teraĨniejszego, jakby prezentujący zdarzenia narrator przeĪywaá je
ponownie: „Prowadzi nas porucznik. Porucznik? CzyĪby? Tak mi siĊ
powiedziaáo. Porucznik w czasie powstania to byáa figura. WiĊc to byá ktoĞ taki
jak kapral. Dochodzimy do celu”.
Emocjonalna narracja buduje z jednej strony wizerunek samego mówiącego,
a z drugiej atmosferĊ zdarzenia, które jest przywoáywane. JĊzyk narratora peáen
zdrobnieĔ: „okieneczko”, „piwniczka”, „ciepluni” i tok wyliczeĔ, urywanych
zdaĔ jest Ğwiadectwem nie tylko emocji, ale i statusu spoáecznego czáowieka,
który opowiada. To czáowiek prosty, ktoĞ jak fryzjer, knajpiarz, straganiarka
czy szmuglerka z wiersza ĝwirszczyĔskiej. Dominacja zdrobnieĔ typu:
„miejsconko”, „ciepeáko”, „dziewczonko”, „piwniczka” to bardzo
charakterystyczny sposób mówienia warszawiaków.
Sytuacja pokazana we fragmencie utworu Biaáoszewskiego wolna jest
od jakiegokolwiek patosu. SzczĊĞcie polega na tym, Īe zbudowano barykadĊ
i zachowano Īycie. Scena koĔczy siĊ przywoáaniem obrazu dyĪurujących
na barykadzie, którzy „rajcują” ze sobą.
Sposób opowiadania pokazuje zwyczajnoĞü, powszednioĞü powstaĔczego
zdarzenia, w którym uczestniczą zwykli ludzie, owáadniĊci bojaĨnią,
ale jednoczeĞnie podejmujący dziaáania. Budowanie barykady jest
koniecznoĞcią, wiĊc uczestniczą w niej ludzie. Ale w sytuacji zagroĪenia wszyscy
szukają schronienia i znajdują je w piwnicy. W opisie sytuacji nie ma heroizmu.
Eksponowane są emocje strachu i chĊü ratowania Īycia:
„co robiü? I co z nimi? JakoĞ zaczĊli znikaü.”

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
8

Egzamin maturalny z jĊzyka polskiego
Arkusz II

Urywane, chwilami nieskáadne wypowiedzenia są Ğwiadectwem zagubienia,
rozbiegania, ucieczki.
Oba teksty áączy zatem sytuacja przedstawiona: budowanie barykady
w ekstremalnych warunkach wojny i zagroĪenia Īycia.
Wojna i powstanie warszawskie bywaáy w literaturze przedstawiane jako
rodzaj wielkiego romantycznego zrywu. Tymczasem oba przedstawione utwory
pokazują sytuacje zwykáych ludzi, których postawy pozbawione są patosu
i heroizmu. Ten swoisty rodzaj demitologizacji wojny i powstania osiągniĊty
zostaá przez zastosowanie wiersza wolnego, który „naĞladuje” tok spokojnej
wypowiedzi. Natomiast narracja w utworze Biaáoszewskiego jest naĞladowaniem
opowiadania „mówionego”, które ujawnia emocje i nieporadnoĞci mówiącego.
JednoczeĞnie oba teksty uzmysáawiają dramat ludzi poddanych dziaáaniu
historii, dramat tym silniej przemawiający, Īe pozbawiony wzniosáego patosu,
pokazany tonem wyciszonym (w wierszu) i neutralnie opowiedziany
przez uczestnika w prozie Biaáoszewskiego.

WYPRACOWANIE
na temat nr 2.

Utwór Jarosáawa Iwaszkiewicza to rodzaj prozy poetyckiej,
w której narrator pokazuje Ğwiat ze swej osobistej perspektywy. Narracja
rozpoczyna siĊ krótkim, retrospektywnym stwierdzeniem: „Wczoraj byáem
na cmentarzu”. Wszystkie elementy kolejnych zdaĔ budują nastrój elegijny,
sprzyjający prezentacji nastroju narratora i zarazem bohatera opowiadania.
Oto bowiem cmentarz, jesienny pogodny poranek, cisza, groby – stają siĊ táem,
rodzajem przestrzeni, w której ujawniają siĊ emocje narratora. Z jednej strony
są „sny grobów”, z drugiej „moje emocje”, emocje przybyáego na cmentarz
poszukującego spokoju czáowieka, który nie chce dáuĪej Īyü. Chce zasnąü, jak
zasnĊli jego bliscy, których groby odwiedziá. Nie wiadomo dlaczego, bo przecieĪ
nie wierzy w „obcowanie dusz”.
Caáa pierwsza czĊĞü narracji skupia siĊ na swoistym zderzeniu przestrzeni
i ciszy cmentarza, by jednoczeĞnie zasygnalizowaü wewnĊtrzny brak spokoju.
„ZatĊskniáem do takiego spokoju, chciaáem, aby wszystko siĊ we mnie
ostatecznie uspokoiáo. Aby nie szastaá siĊ we mnie gniew, wĞciekáoĞü, sprzeciw
losowi i inne takie ciĊĪkie do zniesienia namiĊtnoĞci”.
Atmosfera cmentarza w pierwszej czĊĞci opowiadania staje w swoistej
sprzecznoĞci z czáowiekiem, który znalazá siĊ w jego przestrzeni. Cmentarz to
spokój i paradoksalnie rodzaj harmonii, a wnĊtrze narratora to emocje
i namiĊtnoĞci, które narrator z chĊcią uciszyáby Ğmiercią.
„Wszystko tu byáo zakoĔczone. I mnie siĊ chciaáo juĪ wszystko
zakoĔczyü”.
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Niespodziewanie jednak pojawia siĊ coĞ, co zmienia caákowicie sposób
patrzenia na Ğwiat. W przestrzeni cmentarza pojawia siĊ „Īycie” – wiewiórka,
która wykonuje wiele czynnoĞci. Uwaga narratora skupia siĊ na dziaáalnoĞci
zwierzątka: „zdziwiáo mnie: zdecydowanie, dokáadnoĞü (...) zrozumiaáem áatwo
cel tej czynnoĞci: wiewiórka wyĞcieáaáa sobie dziuplĊ na soĞnie. Tam miaáa
zamieszkaü na zimĊ...”.
Obserwowane na cmentarzu zdarzenie odmieniáo sposób myĞlenia
narratora. Oto cmentarz, zwykle kojarzony z przestrzenią Ğmierci, tu
pod wpáywem metodycznych dziaáaĔ wiewiórki przywraca narratora – bohatera
do Īycia. Maáe zwierzątko staje siĊ znakiem Īycia. Czáowiek, który przychodzi
na cmentarz, by znaleĨü na nim spokój i odgrodziü siĊ od przestrzeni Ğwiata,
znajduje motywacjĊ do Īycia i chĊü kontaktu ze Ğwiatem.
„Ludzie byli przy pracy. Z kartofliska, które rozciągaáo siĊ
za cmentarzem, dochodziáy dalekie odgáosy rozmów i chwilami trzepanie siĊ
koparki. Tym ciszej wydawaáo siĊ w sąsiedztwie”. I tak jak na początku
wĊdrówki po cmentarzu mamy chĊü „zakoĔczenia wszystkiego”, tak obserwacja
wiewiórki zwraca czáowieka ku Īyciu, ku temu, co za cmentarną bramą.
„Zacząáem siĊ zastanawiaü, Īe to tak póĨno, a ludzie jeszcze kopią kartofle”.
Bohater – narrator przechodzi swoistą metamorfozĊ. Czáowiek owáadniĊty
namiĊtnoĞciami, poszukujący ciszy, zrezygnowany, otrzymuje od miejsca,
w którym siĊ znalazá – prezent. Wiewiórka, która z tytuáowego zwierzątka staje
siĊ rodzajem symbolu, znakiem przekazanym zagubionemu czáowiekowi,
pokazuje mu sens w codziennej krzątaninie. Obserwacja dziaáaĔ zwierzątka
doprowadza do refleksji, która odwraca myĞli o Ğmierci i beznadziejnoĞci Īycia:
„PomyĞlaáem z pewnego rodzaju czuáoĞcią o gniazdku, które sobie sáaáa
wiewiórka. I gdy juĪ wyszedáem za cmentarne wrota i znowu szedáem do domu,
aleją róĪową od wiĞniowych liĞci, wyobraĪaáem sobie, jak to ona wyjdzie z tej
dziupli na wiosnĊ i niefrasobliwie rozpocznie swoje dzielne, beztroskie,
bezcelowe Īycie — na cmentarzu.”
Narrator powraca wiĊc do Īycia. MyĞlenie o przyszáoĞci jest projekcją
takĪe wáasnej egzystencji. W zwyczajnej krzątaninie czáowiek odnajduje sens.
JeĞli bowiem wiewiórka wyjdzie na wiosnĊ, by zacząü dzielne, beztroskie Īycie –
na cmentarzu, to czáowiek, którego koniec jest zmierzaniem ku cmentarzowi,
swojemu Īyciu bĊdzie umiaá nadaü cel, bo czáowiek, tak jak narrator
opowiadania, odzyskuje sens Īycia, zwracając siĊ ku drugiemu czáowiekowi.
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

