
Maria Konopnicka ,,Dym ‘’ (fragm.) 

Weselej nawet było tego ranka, niż zwykle w izdebce, bo chłopak, czasu dość mając, jedną po drugiej 

piosenkę na prześcigi z kosem gwizdał, aż ptaszysko zachrypło i, kiedy przyszło do Zosi, co jej się 

chciało jagódek, gwizdało tak żałośnie, jakby kto przez nos śpiewał. Uśmiał się Marcyś, uśmiała się 

matka, i tak się w radości rozstali. Kiedy wyszedł, wdowa stanęła przy drzwiach  

i nasłuchiwała oddalających się kroków. Lekkie były, raźne, swobodne, zwyczajnie młode nogi… 

Nawet spaczone i spróchniałe schody nie skrzypiały dziś tak, jak zazwyczaj. Dopiero kiedy chłopak 

drzwi za sobą zatrzasnął, rzuciło się w niej serce jakimś nagłym strachem, tak łoskot ich był głuchy, 

podziemny i takim przeraźliwym echem odbił się w pustych sieniach. Podbiegła do okienka, aby 

wyjrzeć za synem. Szedł lekko, śpiesznie, z podniesioną głową, a kiedy miał już przejść furtkę  

w fabrycznym murze, odwrócił się i spojrzał w górę. Może w okienko, a może tak sobie… 

W chwilę później gęsty, czarny dym walił z fabrycznego komina. Godziny upływały. W schludnie 

sprzątniętej izdebce zrobiło się cicho; stary zegar z jaskrawą różą na pożółkłej tarczy cykał opieszale 

na ścianie, kos próbował najweselszych kurantów, pociesznie walcząc z swym ochrypłym głosem,  

a wdowa może z myślą o owym śnie syna, co to wesele znamionował, przeglądała swe odświętne 

odzieże. 

Naraz rozległ się huk straszliwy. Zatrzęsły się ściany, posypał gruz z komina. Okienko z szczękiem 

wypadło. Wielki, iskrzasty słup dymu buchnął w niebo razem z fontanną cegieł i wielkimi odłamami 

rozwalonego komina, wypełniając izbę przeraźliwym blaskiem. Wdowa, jak stała, tak skamieniała 

słupem. Ani jednego krzyku nie wydały jej zmartwiałe usta. Tylko się siwe włosy podniosły nad 

czołem, tylko rozszerzone źrenice zbielały, jakby u trupa, nagłą jakąś zgrozą… 

Może nawet nie słyszała dzikiego wrzasku, jaki bił z ulicy: 

— Kotłowy!… kotłowy zabity! 

Długie jeszcze potem lata siadywała w tym samym okienku, patrząc osowiałym, smętnym wzrokiem 

na fabryczny komin, z którego biły w górę sine słupy dymu. 

Dym ten wszakże nie przybierał już teraz dawnych rozlicznych kształtów, tylko zawsze zamienił się  

w mglistą postać jej drogiego chłopca. Zrywała się wtedy ze stołka i wyciągała drżące, wyschłe ręce. 

Ale mglistą postać wiatr unosił i rozwiewał ją gdzieś w błękitach… 

 

  

 

 

 

 

 

 



Bolesław Prus ,,Katarynka’’ (fragm.)  

Mizerna dziewczynka oparłszy głowę na ręku położyła się prawie na wznak w swoim oknie  i szeroko 

otwartymi oczyma patrzyła prosto w słońce. Na jej twarzyczce, zwykle tak nieruchomej, grały teraz 

jakieś uczucia: niby radość, a niby żal… 

— Ona nie widzi! — szepnął mecenas opuszczając binokle. W tej chwili doświadczył kłucia w oczach 

na samą myśl, że ktoś może wpatrywać się w słońce, które ziało żywym ogniem. 

Istotnie, dziewczynka była niewidoma od dwu lat. W szóstym roku życia zachorowała na jakąś 

gorączkę; przez kilka tygodni była nieprzytomna, a następnie tak opadła z sił, że leżała jak martwa, 

nie poruszając się i nic nie mówiąc. 

Pojono ją winem i bulionami, więc stopniowo przychodziła do siebie. Ale pierwszego dnia, kiedy ją 

posadzono na poduszce, zapytała matki: 

— Mamo, czy to jest noc?… 

— Nie, moje dziecko… A dlaczego ty tak mówisz?  

Ale dziewczynka nie odpowiedziała: spać się jej chciało… Tylko nazajutrz, gdy w południe przyszedł 

lekarz, spytała znowu: 

— Czy to jeszcze jest noc?… 

Wtedy zrozumiano, że dziewczynka nie widzi. Lekarz zbadał jej oczy i zaopiniował, że trzeba czekać. 

Ale chora, im bardziej odzyskiwała siły, tym mocniej niepokoiła się swoim kalectwem… 

— Mamo, dlaczego ja mamy nie widzę?… 

— Bo tobie oczki zasłoniło. Ale to przejdzie. 

— Kiedy przejdzie?… 

— Niedługo 

— Może jutro, proszę mamy? 

— Za kilka dni, moja dziecino 

— A jak przejdzie, to niech mi mama zaraz powie. Bo mi jest bardzo smutno!… 

Mijały dnie i tygodnie w ciągłym oczekiwaniu. Dziewczynka poczęła już wstawać z łóżeczka. Nauczyła 

się chodzić po pokoju omackiem; sama ubierała się i rozbierała powoli i ostrożnie. Ale wzrok jej nie 

wracał. Jednego razu mówiła 

— Prawda, mamo, że ja mam niebieską sukienkę? 

— Nie, dziecko, masz popielatą. 

— Mama ją widzi? 

— Widzę, moje kochanie. 

— Tak jak i w dzień? 

— Tak. 

— Ja także będę widziała wszystko za kilka dni?…. Nie, może za miesiąc… 

Ale ponieważ matka nie odpowiedziała jej nic, więc mówiła dalej: 

— Prawda, mamo, że na dworze ciągle jest dzień?… A w ogrodzie są drzewa, tak jak dawniej?…  

Czy do nas przychodzi ten biały kotek z czarnymi łapami?… Prawda, mamo, że ja widziałam siebie  

w lustrze?… Nie ma tu lustra?… 

Matka podaje jej lusterko. 

— Trzeba patrzeć tutaj, o tu, gdzie jest gładkie — mówiła dziewczynka przykładając lustro do twarzy. 

— Nic nie widzę! — rzekła — Czy i mama nie widzi mnie w lusterku? 



— Widzę cię, moja ptaszyno. 

— Jakim sposobem?… — zawołała dziewczynka żałośnie.  

— Przecie jeżeli ja nie widzę siebie, to już w lustrze nie powinno być nic… 

— A tamta, co jest w lustrze, czy ona mnie widzi, czy nie widzi? 

Ale matka rozpłakała się i wybiegła z pokoju. 

Najmilszym zajęciem kaleki było dotykać rękoma drobnych przedmiotów i poznawać je. 

Jednego dnia przyniosła jej matka lalkę porcelanową, ładnie ubraną, za rubla. Dziewczynka nie 

wypuszczała jej z rąk, dotykała jej noska, ust, oczu, pieściła się nią. 

Poszła spać bardzo późno, wciąż myśląc o swej lalce, którą ułożyła w pudełku wysłanym watą. 

W nocy zbudził matkę szmer i szept. Zerwała się z pościeli, zapaliła świecę i zobaczyła w kąciku swoją 

córkę, już ubraną i bawiącą się lalką. 

— Co ty robisz, dziecino? — zawołała. — Dlaczego nie śpisz? 

— Bo już przecie jest dzień, proszę mamy — odparła kaleka. 

Dla niej dzień i noc zlały się w jedno i trwały zawsze… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stefan Żeromski ,,Rozdzióbią nas kruki, wrony…” 

(fragm.) 

Gdy grot dźwięknął, uderzywszy o lufy sztucerów — żołnierz poklepał Winrycha po ramieniu  

i mrugnął na towarzyszów. Tamci sięgnęli po karabinki założone na plecy. Winrych stał na miejscu jak 

przedtem, obejmując ramieniem kark konia. Usta mu się skrzywiły wzgardliwie i w sercu zsiadło nie 

to męstwo, lecz pogarda bezbrzeżna, pogarda wszystkiego na tej ziemi. 

— Ty do czyjej partii to wiozłeś? — zapytał go ów rewidujący. 

— Głupiś! — odrzekł Winrych, nie podnosząc głowy. 

— Do czyjej partii to wiozłeś? Słysz, polaczyszka! 

— Głupiś! 

— To nie chłop — rzekł do podwładnych starszy z naszywką na ramieniu — to powstaniec. 

— Głupiś! — rzekł Winrych, patrząc w ziemię. 

— Bierz psiego syna! — wrzasnął żołdak 

Dwu z nich odsadziło się natychmiast o kilkadziesiąt kroków i szybkim ruchem nastawiło lance 

poziomo. Skazany spojrzał na nich, gdy mieli ukłuć konie ostrogami, i zaraz, jak małe dziecko, 

zasłaniając głowę rękami, cichym, szczególnym głosem wymówił: 

— Nie zabijajcie mnie 

Zerwali się w skok z miejsca zgodnym susem i wraz go przebili. Jeden ohydnie rozpłatał mu brzuch,  

a drugi złamał dekę piersiową. Trzeci ułan odjechał o kilkanaście kroków i gdy dwaj pierwsi, 

wyrwawszy lance i splunąwszy, usunęli się na bok, wziął na cel głowę powstańca. Pociągnął za cyngiel 

wtedy właśnie, gdy nieszczęsny zsunął się w bruzdę. Kula, przeszywszy czaszkę naręcznego konia, 

zabiła go na miejscu. Zwierzę stęknęło żałośnie i padło bez tchu na nogi konającego Andrzeja. 

Żołnierze zsiedli z koni i zrewidowali puste kieszenie sukmany. Rozgniewani o to, że Winrych wypił 

wszystką gorzałkę, rozbili butelkę na jego czaszce i podarli mu ostrogami policzki. Na głos sygnału, 

wzywającego ich do powrotu, wskoczyli na siodła i nabrawszy z wozu po kilka sztuk dobrych pałaszów 

belgijskich, odjechali za oddziałem, który zanurzył się już we mgłę i szarugę. Dowódca szwadronu 

ścigał forsownie jakiś topniejący oddziałek powstańczy, toteż nie miał czasu zawrócić po broń 

zostawioną w polu na wozie Winrychowym. 

Tymczasem deszcz rzęsisty puścił się znowu i na małą chwilę ocucił powstańca. Powieki jego, 

zaciśnięte przez ból i popłoch śmiertelny, dźwignęły się i oczy po raz ostatni zobaczyły obłoki.  

Usta mu drgnęły i wymówiły do tych chmur szybko pędzących ostatnią myśl: 

— …Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom… 

Wielka nadzieja nieśmiertelności ogarnęła umierającego niby przestrzeń bez końca. Z tą nadzieją  

w sercu umarł. Głowa jego wygniotła w błocie dołek, do którego teraz spływać poczęły maleńkie 

strumyki i tworzyły coraz większą kałużę. Krople, trzepiąc w nią, wzbijały duże, wysoko wzdęte bańki, 

rozpryskujące się w nicość tak szybko i zupełnie, jak ludzkie święte złudzenia. Zabity koń stygł szybko 

na zimnie, a pozostały przy życiu szarpał się w zaprzęgu tak gwałtownie, jakby go kto smagał 

rzemiennym batem. Nagle przechylił się przez dyszel, przez martwego towarzysza i obwąchał głowę 

Winrycha. Skoro poczuł trupa, ślepie mu krwią nabiegły, grzywa na karku wzburzyła się dziko, 

szarpnął się w tył, potem cisnął naprzód całym korpusem, bił nogami w ziemię i wierzgał na wszystkie 

strony w takiej furii, że tylna jego noga wpadła między sprychy przedniego koła wozu. Szarpnął ją  

z całej mocy i okropnie złamał powyżej pęciny. Ból wprawił go we wściekłość tym większą. 

Rozjuszony, wściekłymi skokami rzucać się począł. Kość pękła na dwoje w taki sposób, że ostry i jak 



nóż spiczasty jej kawałek przebił skórę i coraz bardziej, wskutek targania, ją okrawał.  

Dopiero nazajutrz rano pluchota bić przestała, choć wiatr wcale nie ucichł. Chmury leciały wysoko, 

poprzedzielane głębiami cieniów o kształtach dziwacznych. Pod wiatr i jakby na spotkanie obłoków 

ciągnęły już stadami, już pojedynczo kruki i wrony. Podmuchy wichrów odnosiły je i odpychały na 

powrót, nieraz zabawnie wyłamywały im skrzydła do góry albo kamieniem ciskały ku ziemi. Nad 

padliną w polu leżącą ptactwo krążyć poczęło, zniżało lot usilnie i po długim mocowaniu się z wichurą 

siadało na zagonach z daleka. Koń żyjący wciąż stał ze złamaną nogą, zamkniętą między sprychami. 

Wyciągnąć jej dla wielkiego bólu już nie usiłował. Obnażona kość przy każdym poruszeniu zaczepiała 

się o drzewo i krajała skórę. Ujrzawszy wrony, powolnymi kroki, z nogi na nogę postępujące ku 

wozowi, koń zarżał. Zdawał się wołać na ludzi osiadłych, na plemię ludzkie: 

— O ludzie nikczemni, o rodzie występny, o plemię morderców!… 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eliza Orzeszkowa ,,Dobra pani’’ (fragm.) 

Czernicka dziesiątą z kolei wykończoną kokardę rzuciła na stół i zaczynając układać jedenastą, spod 

brwi na rozweselone nieco dziecko spoglądała. Palce jej drżały trochę i wzrok posępniał. Po chwili 

przyciszonym głosem i zawzięcie szyjąc, zaczęła: 

— Była sobie razu jednego w szlacheckiej okolicy jednej młoda, przystojna dziewczyna. Żyła ona sobie 

szczęśliwie u rodziców swoich pomiędzy braćmi i krewnymi swymi, pod błękitnym niebem bożym i 

między zielenią kochanej ziemi, pracując ciężko, to prawda, ale zdrowa, hoża, rumiana i wesoła. Było 

już jej lat piętnaście i już ją był chłopiec-sąsiad za żonę sobie upatrzył, gdy wtem wypadkiem 

zobaczyła ją jedna bogata i bardzo dobra pani. Ta pani zobaczyła młodą tę dziewczynę raz w 

niedzielę, kiedy w świątecznym ubraniu niosła ona z lasu dzbanek poziomek. Zobaczyła i zaraz bardzo 

pokochała. Za co? Nie wiadomo. Podobno dziewczyna miała piękne oczy, może też do twarzy jej było 

na zielonej miedzy, w złotej pszenicy, z czerwoną wstążką przy kaftanie i dzbankiem poziomek  

w ręku. Dość, że dobra pani przyjechała ślicznym powozem przed chatę jej rodziców i — zabrała ją 

sobie. Mówiła, że da jej edukację, w świat ją wprowadzi, los i szczęście jej zapewni… Los… i szczę… 

ście! 

Dwa ostatnie wyrazy wymówiła przeciągle, ze świstem i rzuciwszy na stół jedenastą kokardę 

rozpoczęła układanie dwunastej. 

— Cóż dalej? Co dalej? Moja panno Czernicka, co dalej? — trzepotało się na stołeczku dziecię. Elf nie 

spał także i siedząc na kolanach dziecka, dwojgiem czarnych, okrągłych oczu pojętnie patrzał w twarz 

opowiadającej. 

— Dalej — było tak. Dobra pani kochała bardzo, ale to bardzo młodą dziewczynę przez caluteńkie 

dwa lata. Trzymała ją wciąż przy sobie, całowała często, uczyła mówić po francusku, zgrabnie chodzić, 

mówić i jeść, paciorkami na kanwie wyszywać… potem… 

— Co potem? Co potem? 

— Potem zaczęła ją lubić daleko już mniej, aż na koniec raz wypadkiem spotkała jednego hrabiego. 

Wtedy młoda dziewczyna zrobiła się bardzo nudna i — poszła do garderoby… Całe szczęście, że miała 

ona wiele dobrego gustu i zręczności, dobra pani więc kazała ją wyuczyć krawiectwa i różnych robót, i 

zrobiła z niej swoją pannę służącą. Gdyby nie nadzwyczajna dobroć tej pani, dziewczyna miałaby teraz 

swoją chatę w szlacheckiej okolicy, męża, dzieci, zdrowie i twarz rumianą Ale pani ta zapewniła jej los 

i szczę… ście. Od lat dwunastu szyje ona dla niej stroje po całych nocach; ujada się z jej 

garderobianymi i lokajami, każdego ranka wkłada jej na nogi pończochy i trzewiki, a każdego 

wieczora urządza z kołdry jej gustowne draperie… Trzydzieści lat ma dopiero, a wygląda na starą 

kobietę… Wychudła, sczerniała i na oczy zapadać zaczyna… starość jej prędko przyjdzie i pamiętać o 

tym musi… o! musi ona pamiętać o swojej starości, bo gdyby sama o niej nie pamiętała, to dziś czy 

jutro, kiedy dobra pani kogoś innego zechce na miejsce jej w garderobie posadzić, wrócić by musiała 

chyba do szlacheckiej okolicy swojej na łaskę braci, na pośmiewisko ludzkie, na… nędzę! Ot… 

początek bajki! 

 

 

 



Bruno Schulz ,,Mój ojciec wstępuje do strażaków” 

(fragm.) 

Weszliśmy do wielkiej, rozgałęzionej sieni. Było tam ciemno, ciepło i zacisznie jak w starej pustej 

piekarni nad ranem, po wygaśnięciu pieca, albo jak w łaźni późną nocą, gdy opuszczone wanny  

i cebry stygną w ciemności, w ciszy odmierzanej kapaniem kropli. Świerszcz wypruwał cierpliwie  

z ciemności złudne szwy światła, nikły ścieg, od którego nie stawało się jaśniej. Omackiem znaleźliśmy 

schody. Gdyśmy osiągnęli skrzypiący podest na zakręcie, rzekła matka:  

— Zbudź się, Józefie, padasz z nóg, jeszcze tylko kilka stopni.  

— Ale nieprzytomny z senności, przytuliłem się mocniej do niej i zasnąłem na dobre. 

Nigdy potem nie mogłem się od matki dowiedzieć, ile rzeczywistego było w tym, co widziałem owej 

nocy przez zamknięte powieki, zmorzony ciężkim snem, wciąż zapadając w głuchą niepamięć, a ile 

było płodem mojej imaginacji. 

Była tu jakaś wielka rozprawa między moim ojcem, matką a Adelą, protagonistką tej sceny, rozprawa 

o zasadniczym znaczeniu, jak dziś się domyślam. Jeżeli na darmo próbuję odgadnąć jej wciąż 

wymykający się sens, to winę ponoszą tu zapewne luki mej pamięci, ślepe plamy snu, które usiłuję 

wypełnić domysłem, supozycją, hipotezą. Bezwładny i bezprzytomny odpływałem wciąż na nowo  

w głuchą niewiedzę, podczas gdy na zapadłe powieki zstępował powiew nocy gwiaździstej, rozpiętej 

w oknie otwartym. Noc oddychała w czystych pulsach i nagle zrzucała przejrzystą zasłonę gwiazd, 

zaglądała z wysoka w mój sen swym starym i wiecznym obliczem. Promień dalekiej gwiazdy uwikłany 

w moich rzęsach rozlewał się srebrem na ślepym białku oka i przez szczeliny powiek widziałem pokój 

w świetle świecy zaplątanej w gmatwaninę złotych linii i gzygzaków. 

Być może zresztą, że scena ta odbyła się kiedy indziej. Wiele wskazuje na to, że byłem jej świadkiem 

dopiero znacznie później, gdy wracaliśmy któregoś dnia po zamknięciu sklepu z matką i subiektami do 

domu. Na progu mieszkania matka wydała okrzyk zdumienia i zachwytu, subiekci oniemieli olśnieni. 

Na środku pokoju stał świetny mosiężny rycerz, prawdziwy święty Jerzy wyogromniony kirasem, 

złotymi puklerzami naramienników, całym dźwięczącym rynsztunkiem polerowanych blach złotych.  

Z podziwem i radością poznałem nastroszone wąsy i zjeżoną brodę mego ojca, sterczącą spod 

ciężkiego pretoriańskiego hełmu. Pancerz falował na wzburzonej jego piersi, mosiężne pierścienie 

oddychały szparami jak ciało ogromnego owada. Wyolbrzymiony zbroją w blasku blach złotych 

podobny był do archistratega zastępów niebieskich. 

 

 


