
Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się,  
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających  
do szkół podstawowych — służące utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Hans Christian Andersen

Calineczka

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Hans Christian Andersen

Syrena

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Krzysztof Kamil Baczyński

Elegia o… 
[chłopcu polskim]

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Krzysztof Kamil Baczyński

Z głową
na karabinie

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Władysław Bełza

Katechizm
polskiego dziecka

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Władysław Bełza

W podziemiach
Wawelu

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Frances Hodgson Burnett

Tajemniczy ogród

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Aleksander Fredro

Zemsta

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Franciszek Karpiński

Pieśń o Narodzeniu 
Pańskim 

(Bóg się rodzi…)
Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Jan Kochanowski

Do fraszek

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Jan Kochanowski

Do paniej

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Jan Kochanowski

Do przyjaciela

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Jan Kochanowski

Na swoje księgi

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Jan Kochanowski

Tren VIII

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Jan Kochanowski

Tren XIX albo Sen

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Jan Kochanowski

O fraszkach

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Jan Kochanowski

O żywocie ludzkim

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Bolesław Leśmian

Dusiołek

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Bolesław Leśmian

Dziewczyna

Bolesław Leśmian

Urszula
Kochanowska

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Jerzy Liebert

Pan Bóg i bąki

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz, 
czyli ostatni 

zajazd na Litwie
Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Adam Mickiewicz

Romantyczność

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Adam Mickiewicz

Świteź

Cyprian Kamil Norwid

Bema pamięci 
żałobny rapsod
Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Cyprian Kamil Norwid

Coś ty Atenom
zrobił, Sokratesie

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Cyprian Kamil Norwid

Moja piosnka

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Juliusz Słowacki

Testament mój

Mark Twain

Przygody
Tomka Sawyera

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Wstęp

Szanowni Państwo,
przekazujemy Państwu materiały ćwiczeniowe do lektur szkolnych opracowane z myślą 

o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby uła-
twiły one pracę zarówno dzieciom, do których są kierowane, jak i nauczycielom. W pierwszej 
części niniejszego wstępu omówiliśmy wszystkie elementy, które składają się na pakiet ma-
teriałów ćwiczeniowych; w drugiej zwróciliśmy uwagę na to, o czym warto pamiętać w pracy 
z dziećmi z niepełnosprawnościami mającymi trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu 
się, w tym uczniami niesłyszącymi, słabosłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, 
autyzmem i afazją.

Barierę w pracy z tekstami lektur może stanowić w szczególności język utworów zawie-
rający archaizmy i słownictwo rzadko obecne w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. 
Problemem bywa też sam charakter utworów. Pełny odbiór literatury pięknej (zwłaszcza dzieł 
poetyckich) wymaga od czytelnika znajomości konwencji tekstu literackiego i odpowiednio 
rozwiniętych kompetencji poznawczych. Trudności w komunikowaniu się powodują, że wielu 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest pozbawionych możliwości obcowania 
z kanonem literatury polskiej, a tym samym z dużym fragmentem kultury narodowej.

Teksty literackie wybrane z listy lektur podstawy programowej zostały wzbogacone ma-
teriałami ćwiczeniowymi i opracowane tak, aby udostępnić ich treść uczniom ze specjalnymi 
potrzebami komunikacyjnymi. Do każdego utworu powstał pakiet materiałów ćwiczeniowych, 
który składa się z:

— aplikacji multimedialnej z tłumaczeniem na polski język migowy (PJM),
— tekstu łatwego do czytania (ETR),
— opracowania graficznego w formie komiksu,
— kart pracy,
— tablic komunikacyjnych Picture Communication Symbols (PCS),
— kart pracy PCS.

Tak zróżnicowany zestaw materiałów pozwala na wybór tych, które najlepiej odpowiadają 
potrzebom ucznia, a tym samym umożliwiają zindywidualizowanie procesu nauczania.

Wszystkie materiały zostały przygotowane z uwzględnieniem ministerialnych Wytycznych 
do uniwersalnego projektowania graficznego podręczników oraz Wytycznych edytorskich i ję-
zykowych do opracowania podręczników.
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Aplikacja multimedialna z tłumaczeniem na polski język migowy (pjm)
W aplikacji znajduje się cały pakiet materiałów ćwiczeniowych. Oprócz podstawowej funkcji 

wyświetlania poszczególnych stron aplikacja daje możliwość ich powiększania/pomniejsza-
nia — tak, aby skupić uwagę ucznia na wybranym elemencie. 

Najważniejszą częścią aplikacji jest jednak tłumaczenie tekstu lektury na polski język migowy. 
Do poszczególnych fragmentów tekstu można wyświetlić film w PJM. Okno odtwarzacza można 
zmniejszyć i dowolnie umiejscowić na ekranie. Dzięki temu możliwe jest jednoczesne śledzenie 
tekstu i tłumaczenia. Wszystkie filmy są dodatkowo dostępne z poziomu eksploratora plików. 

Aplikacja działa na systemach z rodziny Windows, Linux i macOS.

Tekst łatwy do czytania (ETR)
Tekst łatwy do czytania (ETR) został opracowany zgodnie z wytycznymi IFLA Guidelines 

for easy-to-read materials oraz publikacją Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy 
przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia. Jego zadaniem jest przybliżenie tre-
ści lektury odbiorcom, którzy z różnych powodów nie są w stanie przeczytać ze zrozumieniem 
oryginalnego tekstu. Będą to przede wszystkim uczniowie z afazją oraz niepełnosprawnością 
intelektualną, choć tekst łatwy do czytania może być pomocny dla każdego dziecka, dla któ-
rego barierą jest język utworu oraz nadmiar treści. Zmiany wprowadzone w wersji ETR dotyczą 
dwóch warstw: językowej oraz treściowej. 

Warstwa językowa została zmodyfikowana pod względem leksyki oraz składni — zastosowa-
no wyrazy o wysokiej frekwencji, łatwe do zrozumienia, a informacje zapisano głównie w po-
staci zdań prostych ułożonych zgodnie z następującą zasadą: 1 linia tekstu = 1 zdanie. Z fabuły 
lektury usunięto wątki poboczne, a w dłuższych tekstach dodatkowo zastosowano śródtytuły. 

Opracowanie graficzne w formie komiksu
Graficzne opracowanie lektury w formie komiksu ma za zadanie przybliżyć uczniom treść 

utworu. Komiks ożywia i uatrakcyjnia tekst. Często literacka forma dzieła i wielowarstwo-
wość znaczeniowa utrudniają uczniom odczytanie i zrozumienie treści. Do zaproponowanych 
ilustracji nauczyciel może odwoływać się podczas pracy z tekstem — wykorzystując zarówno 
całość komiksu, jak i jego wybrane elementy. Dla uczniów jest to pomoc w wizualnym odtwo-
rzeniu fabuły utworu, a także jej zapamiętaniu. Dla niektórych zaś krótkie teksty w kadrach 
są jedyną formą kontaktu z lekturą. 
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Karty pracy
Karty pracy mają za zadanie utrwalić i podsumować informacje o treści lektury. Ponadto 

zachęcają ucznia do samodzielnego rozwiązywania zadań i sprawdzenia swojej wiedzy. Przy-
gotowane propozycje mogą okazać się pomocne zarówno podczas omawiania treści lektur 
w czasie zajęć szkolnych, jak i w pracy samodzielnej ucznia.

Tablice komunikacyjne pCS
Tablice komunikacyjne PCS są przeznaczone dla uczniów niemówiacych, posługujących się 

alternatywną i/lub wspomagającą komunikacją. Uczniowie ci mają zwykle osobiste pomoce 
do komunikacji w formie tzw. książek do komunikacji (skoroszytów z piktogramami) lub pomo-
cy elektronicznych na tabletach lub laptopach. Tablice do każdej lektury zawierają symbole 
związane z tekstem, głównie rzeczowniki, czasowniki i określenia. Tablice umożliwiają osobie 
niemówiącej opowiadanie treści lektury, odpowiadanie na pytania nauczyciela, uczestnicze-
nie w rozmowie na temat lektury, ułatwiają również rozumienie treści utworu. W rozmowie 
na temat lektury może — i powinna — być wykorzystywana również osobista książka komuni-
kacyjna ucznia, która zawiera m.in. zaimki, przyimki, przydatne liczby i litery.

Karty pracy pCS
Karty pracy PCS zostały opracowane przede wszystkim dla uczniów niemówiących, użyt-

kowników wspomagających i alternatywnych metod komunikacji. Karty pracy PCS mają 
na celu sprawdzenie tego, czy uczeń zrozumiał treść lektury oraz jak wiele wiadomości za-
pamiętał. Pozwalają także na rozwijanie i utrwalanie nowego słownictwa. Wszystkie pole-
cenia oraz pytania zostały zapisane za pomocą słów oraz znaków systemu PCS. Uczeń może 
próbować odczytać treść poleceń sam lub z pomocą nauczyciela. Jeśli to nauczyciel będzie 
czytał treść, to zalecane jest, by kolejno wskazywał uczniowi odczytywane znaki. Karty pra-
cy zawierają takie zadania, w których należy wskazać i zaznaczyć właściwą odpowiedź, wy-
brać ją spośród podanych i zaznaczyć lub wyciąć, oraz takie, które polegają na samodzielnym 
sformułowaniu odpowiedzi za pomocą tablic komunikacyjnych PCS opracowanych do każdej 
lektury i/lub z pomocą książki/narzędzia do komunikacji. W tego typu zadaniach nauczyciel 
może zapisać odpowiedź ucznia sam lub np. wydrukować tablicę komunikacyjną PCS w dwóch 
egzemplarzach i z drugiej wyciąć do przyklejenia znaki wybrane przez ucznia w odpowiedzi 
na zadane pytanie. W kartach pracy PCS oraz tablicach komunikacyjnych PCS użyte zostały te 
same znaki oddające poszczególne znaczenia danych wyrazów. Jednocześnie w kartach pracy 
zastosowano określone strategie językowe — strzałki stanowiące określenie czasu na gó-
rze, z lewej strony symbolu o znaczeniu czasownikowym, dla wyrażenia czasu przeszłego 
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lub przyszłego, pomniejszony symbol ‘ty’, także z lewej górnej strony znaku oznaczającego 
czynność w poleceniach — zdaniach rozkaźnikowych. Dla zwiększenia czytelności zadań po-
szczególne fragmenty można wycinać i w toku odpowiadania na pytania ponownie przyklejać 
potrzebne elementy. 

praca z dzieckiem niesłyszącym i niedosłyszącym
Niezależnie od tego, jak wcześnie została podjęta rehabilitacja, uczniowie głusi i niedosły-

szący mają ograniczony dostęp do bodźców akustycznych, w związku z czym przyswajają język 
polski inaczej niż ich słyszący rówieśnicy. Wykształcanie kompetencji gramatycznej  i słowni-
kowej przez dziecko z wadą słuchu może przypominać proces nabywania języka obcego (a nie 
rodzimego). Niewykluczone zatem, że uczniowie głusi  i niedosłyszący będą dysponować 
mniejszym zasobem pojęć niż ich słyszący rówieśnicy, a gramatyka polska będzie stanowiła 
dla nich duże wyzwanie. Nauczyciel powinien uwzględnić to w przygotowaniu zadań, dostoso-
wując ich poziom do możliwości językowych uczniów. Z uwagi na to, że nabywanie umiejętno-
ści odczytywania mowy z ust jest wyjątkowo skomplikowanym procesem, nie powinno się za-
kładać, iż taka forma komunikacji okaże się dostępna i skuteczna w wypadku każdego ucznia. 

Co wynika z faktu, że dziecko nie słyszy?
Tak jak w wypadu osób obcojęzycznych, wypowiedzi dziecka głuchego i niedosłyszącego 

mogą zawierać błędy językowe wynikające ze słabej znajomości konstrukcji składniowych 
i morfologicznych niesłyszanego języka. Przejawem tego może być nierozumienie związków 
frazeologicznych czy problemy z właściwym doborem słów i form. Najskuteczniejszym sposo-
bem rozwijania polszczyzny jest jak najczęstszy kontakt ucznia z językiem pisanym. Ta metoda 
pozwala m.in. na pokonanie największej trudności dziecka niesłyszącego, czyli opanowanie 
polskiej fleksji. Czytanie łatwych tekstów sprzyja szybkiemu rozwojowi kompetencji grama-
tycznej i korekcji błędów. Jednocześnie jest to bardzo bezpieczna i w pełni dostępna forma 
kontaktu z językiem.

Aby wspomóc ucznia na tym etapie edukacji, można wykorzystać metody i pomoce dydak-
tyczne stosowane w nauczaniu języków obcych. Efektywne jest też posłużenie się ćwiczenia-
mi przygotowanymi do nauki języka polskiego dla obcokrajowców. Warto wybrać początkowo 
nieduży, ale możliwie najpełniejszy materiał językowy (unikając przy tym podawania wiedzy 
w postaci reguł na rzecz zdobywania umiejętności). Bardzo ważne jest ćwiczenie i doskonale-
nie czytania ze zrozumieniem. 
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metody pracy z językiem
Uczeń niesłyszący, niezależnie od tego, czy korzysta z implantu, czy z aparatu słuchowego, 

wymaga bardziej zindywidualizowanego procesu kształcenia. Wynika to  z tego, że urządze-
nia wspomagające słuch nie działają tak samo jak zdrowy zmysł słuchu. Dźwięki odbiera-
ne przez głuchego ucznia są zniekształcone i nie zawsze łatwe do zidentyfikowania, dlatego 
będzie on dążył do komunikowania się tylko z jedną osobą. Sytuacja dyskusji w klasie jest 
dla takiego dziecka niekomfortowa z powodu zbyt dużej liczby docierających bodźców aku-
stycznych, które są trudne do wyselekcjonowania. Aby kontakt był łatwiejszy, powinno się 
początkowo koncentrować na krótkich fragmentach tekstu i rozszerzać je w miarę rozwoju 
sprawności komunikacyjnej ucznia. Niezbędna jest tu stała kontrola rozumienia. Może się 
okazać, że uczeń niesłyszący wymaga wyjaśniania nowych pojęć  w większym stopniu niż jego 
rówieśnicy. Uczniów należy zachęcać do samodzielnego analizowania tekstów i samodzielnej 
ich interpretacji. Wzorem lekcji języka obcego wskazane jest przeprowadzanie zróżnicowa-
nych ćwiczeń słownikowych, łącznie z odpytywaniem ze znajomości nowych słówek. Coraz 
ważniejszym narzędziem dydaktycznym stają się również materiały multimedialne przygoto-
wane do nauki języka.

W czasie całego procesu edukacji należy pamiętać, że uczniowie głusi i niedosłyszący — 
w odróżnieniu od swoich rówieśników — zazwyczaj uczą się języka polskiego tak, jak języka 
obcego. 

język migowy
Język migowy nie stanowi przeszkody w rozwoju mowy fonicznej. Jeśli uczeń ma głuchych 

lub niedosłyszących rodziców, to prawdopodobnie zna język migowy. Można się nim wspie-
rać w nawiązaniu pierwszego kontaktu z dzieckiem albo wtedy, gdy uczeń nie jest  w sta-
nie komunikować się fonicznie. To, że głuchy uczeń nie posługuje się mową, nie jest równo-
znaczne z brakiem zdolności komunikacyjnych. Ograniczone możliwości odbierania sygnałów 
akustycznych powodują, że kanał wizualno-przestrzenny (czyli miganie) okazuje się natural-
nym sposobem porozumiewania się z otoczeniem. Języki migowe stały się we współczesnym 
świecie podstawowym środkiem komunikacji osób głuchych. Są to złożone systemy językowe, 
równoważne pod względem funkcjonalnym językom mówionym. Wbrew powszechnym ste-
reotypom miganie nie jest „uproszczoną” ani „niepełną” formą komunikacji — języki migowe 
używane są dziś we wszystkich funkcjach i sytuacjach, w których używane są też języki fonicz-
ne (od wykładu uniwersyteckiego po poezję). Poszczególne języki migowe różnią się od siebie 
istotnie — zarówno pod względem słownikowym, jak i gramatycznym. Nie istnieje uniwersalny 
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język gestów, który rozumieliby głusi na całym świecie. Język polskiej społeczności głuchych 
określany jest zazwyczaj jako PJM (polski język migowy).  

Język migowy może okazać się także ciekawą formą komunikacji wspierającą rozwój uczniów 
słyszących.  Z badań prowadzonych przez dr Marilyn Daniels wynika, że język migowy wprowa-
dzany w nauczaniu dzieci słyszących przyspiesza rozwój ich języka fonicznego. Dzięki językowi 
migowemu doskonali się świadomość własnego ciała i wyobraźnia przestrzenna. Język migowy 
rozwija pamięć i zdolność koncentracji, a tym samym prowadzi do łatwiejszego opanowania 
umiejętności czytania, pisania, liczenia. Znajomość języka migowego przez uczniów słyszących 
może korzystnie wpłynąć na relacje między uczniami słyszącymi i niesłyszącymi oraz znacznie 
przyśpieszyć integrację społeczną uczniów niesłyszących.

jak planować proces edukacyjny  dziecka słabosłyszącego  
lub niesłyszącego w klasie integracyjnej?
Dzieci słabosłyszące i niesłyszące realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, co 

wymaga ogromnego wysiłku ze strony ich samych oraz ich rodziców. Planując proces terapeu-
tyczno-edukacyjny, nauczyciel powinien kierować się obserwacją i oceną tego, w jaki sposób 
dziecko komunikuje się ze światem (jak wyraża swój stosunek do rzeczywistości, do innych 
osób). Warto, aby wziął pod uwagę gotowość dziecka do nawiązywania interakcji oraz poziom 
rozwoju poznawczego. Istotnym czynnikiem jest też umiejętność skupienia uwagi na wykony-
wanej czynności i gotowość do wykonywania poleceń nauczyciela.

Informacje o funkcjonowaniu ucznia pochodzą nie tylko z obserwacji własnych nauczyciela, 
lecz także  z przekazu rodziców. Należy zdawać sobie sprawę  z tego, że ścisła współpraca z ro-
dzicami odgrywa bardzo ważną rolę w nauczaniu dziecka niesłyszącego. Uczeń i jego rodzice 
powinni czuć pełną akceptację  w środowisku szkolnym. Trzeba też pamiętać o dostosowaniu 
miejsca pracy do specyficznych potrzeb ucznia poprzez:
• zminimalizowanie poziomu hałasu,
• zmniejszenie liczebności grupy,
• dobór miejsca, z którego uczeń będzie mógł dobrze widzieć nauczyciela i korzystać ze sprzę-

tu specjalistycznego, np. systemu FM.
Podczas zajęć lekcyjnych szczególną uwagę należy zwrócić na następujące czynniki:

• kiedy nauczyciel zwraca się do ucznia, powinien utrzymywać z nim kontakt wzrokowy;
• ważne jest, aby źródło światła znajdowało się za dzieckiem, dzięki czemu twarz nauczyciela 

będzie odpowiednio oświetlona (ułatwi to odczytywanie mowy z ust);
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• nauczyciel, omawiając temat lub bezpośrednio zwracając się do dziecka, powinien być 
zwrócony do niego twarzą, nie jest zalecane przemieszczanie się po sali;

• podczas komunikowania się z uczniem warto zachować normalny poziom artykulacji, mówić 
wolno, ale nie przesadnie wolno;

• w czasie zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi lub wykorzystujących pogadankę 
dziecko powinno mieć możliwość obserwowania twarzy zarówno nauczyciela, jak i pozosta-
łych dzieci;

• polecenia i komunikaty ustne powinny być formułowane w postaci krótkich, prostych zdań;
• w komunikacji z głuchym uczniem bardzo ważne jest wykorzystanie kontekstu i sytuacji 

zewnętrznej, posiłkowanie się gestem, znakiem migowym, wskazówką lub demonstrowa-
nie sposobu wykonania zadania;

• należy zawsze upewnić się, że uczeń zrozumiał nasz przekaz, a w razie potrzeby wykazać 
cierpliwość  w powtarzaniu;

• jeśli uczeń potrafi komunikować się za pomocą języka migowego, nauczyciel nie powinien 
unikać tej formy wymiany informacji.

Stymulowanie rozwoju uczniów
Celem działań nauczyciela jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju uczniów. Warto 

w tym procesie wykorzystywać naturalne dążenia dzieci do nawiązywania kontaktów z innymi 
osobami i chęć poznawania najbliższego środowiska.

Realizując treści z zakresu edukacji polonistycznej, musimy pamiętać, że struktura języka 
polskiego stanowi ogromne wyzwanie dla ucznia niesłyszącego lub słabosłyszącego. Jak była 
już o tym mowa powyżej, dotyczy to nie tylko — co oczywiste — poziomu głoskowego, lecz 
także gramatyki i leksyki.

W sytuacji dziecka o znacznym ubytku słuchu rozumienie mowy odbywa się na drodze wzro-
kowo-słuchowej. Sama umiejętność odczytywania mowy z ust jest wynikiem wielu ćwiczeń, 
a sformułowanie odpowiedzi na pytanie zawsze wymaga czasu do namysłu. Uczeń, odczytując 
komunikat nauczyciela lub udzielając odpowiedzi, dokonuje analizy dostępnego mu słownic-
twa  i odpowiednio wykorzystuje swoje zasoby.

Nauczyciel powinien sprawdzać rozumienie poleceń i monitorować podjęte przez dziecko 
działania tak, aby na bieżąco korygować ewentualne błędy wynikające  z niewłaściwej inter-
pretacji odebranego komunikatu.
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Ważne jest zatem także to, aby kształtować u dziecka umiejętność wyrażania i nazywania 
własnych emocji oraz dążenia do skutecznego nawiązywania relacji z innymi osobami. Ele-
menty te stanowią bowiem podstawę zrozumiałej komunikacji językowej.

Rady i uwagi dotyczące pracy z uczniem niesłyszącym  
w klasach integracyjnych  i ogólnodostępnych:

• Daj odczuć uczniowi swoją akceptację. Twoja postawa pomoże mu osiągnąć sukces na miarę 
jego możliwości.

• Przygotuj uczniów w klasie do przyjęcia i akceptacji niesłyszącego kolegi. Opowiedz o jego 
problemach  i daj uczniom czas na zadawanie wszelkich pytań — tak, aby zminimalizować 
stres spowodowany kontaktem z głuchym dzieckiem.

• Obserwuj ucznia, aby poznać jego mocne i słabe strony, a jednocześnie pamiętaj o tym, 
że problemy ucznia nie muszą być koniecznie związane z ubytkiem słuchu.

• Wymagaj od ucznia, aby stosował się do tych samych reguł, które obowiązują innych kole-
gów w klasie.

• Ściśle współpracuj z rodzicami. Wymieniajcie się spostrzeżeniami i uwagami.
• Nie bój się niezrozumienia. Dzięki bliższemu poznaniu i wzajemnej obserwacji nauczycie się 

rozumieć swoje zachowania i komunikować się bez większych nieporozumień.
• Dostosuj swoje wymagania do możliwości ucznia.
• Pozwól wykazać się tam, gdzie to tylko możliwe; doceniaj wszelkie wysiłki.
• Zwracaj uwagę na popełniane błędy i taktownie je eliminuj tak, aby nie zostały utrwalone.
• Przygotuj swojego ucznia do życia w otaczającym go świecie i do realnego oceniania swo-

ich umiejętności.

praca z dzieckiem niemówiącym
Otwarcie się szkół ogólnodostępnych na potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami jest 

wielką szansą dla dzieci i ich rodzin, a jednocześnie wyzwaniem dla nauczycieli. Każdy rodzaj 
i stopień niepełnosprawności wymaga od nauczyciela stosowania innych metod i form pracy. 
Dzieci z pozornie tym samym rodzajem niepełnosprawności mają zróżnicowane potrzeby edu-
kacyjne, które powinny zostać rozpoznane i zaspokojone. Nieoceniona jest tu pomoc specjali-
stów — psychologa, logopedy, terapeuty komunikacji językowej, rehabilitanta, zapewnianych 
przez szkołę zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalne-
go, a także wsparcie rodziców, którzy o swoim dziecku wiedzą najwięcej. 
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Z przekazywanego Państwu zestawu materiałów mogą korzystać między innymi dzieci nie-
mówiące  i uczniowie ze specjalnymi potrzebami w porozumiewaniu się (mowa czynna bardzo 
ograniczona i niewyraźna). Dużą ich grupę stanowią dzieci z mózgowym porażeniem dziecię-
cym (MPD), a więc niepełnosprawnością pochodzenia neurologicznego, która przejawia się 
ograniczeniami ruchowymi różnego stopnia — od lekkiego do całkowitego, a także zróżnico-
wanymi trudnościami w mówieniu. Ważne jest, aby odróżnić niepełnosprawność pochodzenia 
neurologicznego od innych rodzajów niepełnosprawności ruchowej, np. będących skutkiem 
utraty kończyny w wyniku wypadku (tego rodzaju uszkodzenie ruchowe nie powoduje ograni-
czeń w przyswajaniu wiedzy, chociaż może utrudniać lub uniemożliwiać nabywanie rozmaitych 
umiejętności, np. pisania). Neurologiczne pochodzenie niepełnosprawności wiąże się z tym, 
że dzieci mogą mieć trudności  w różnych sferach, m.in. w koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
przetwarzaniu słuchowym, percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi, a ponadto przejawiać 
wzmożoną męczliwość czy mieć ataki padaczkowe. Dotyczy to zarówno uczniów z MPD, dzieci 
z innymi niepełnosprawnościami wrodzonymi lub nabytymi, np. z zespołami o podłożu gene-
tycznym, uszkodzeniem mózgu  w wyniku urazu lub choroby nowotworowej, jak i wielu osób, 
u których stwierdzono jedynie opóźniony lub wybitnie nieharmonijny rozwój psychoruchowy.

Specyficzną grupą, mającą trudności w porozumiewaniu się, są uczniowie z autyzmem i in-
nymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Osoby te cierpią na zaburzenia komunikacji nie 
tylko dotyczące mowy, lecz także rozumiane szerzej — w kontekście interakcji społecznych. 
Dzieci z autyzmem niekoniecznie postrzegają innych jako partnerów rozmowy. Mają trudności  
w odczytywaniu przekazu emocjonalnego zawartego  w wypowiedziach, nie rozumieją lub nie 
dostrzegają kontekstu sytuacyjnego, ekspresji mimicznej, mowy ciała. Nie dążą do dzielenia 
się swoimi obserwacjami, przeżyciami. Ich język bywa monotonny, echolaliczny, zawiera po-
wtórzenia zasłyszanych przypadkowych treści. Dzieci z zespołem Aspergera, zwykle sprawnie 
posługujące się mową, przyjmują zaś komunikaty na poziomie dosłownym — nie rozumieją 
żartu, ironii, przenośni.

Komunikacja alternatywna  lub wspomagająca
Skuteczne porozumiewanie się jest warunkiem rozwoju poznawczego i edukacji, stanowi 

podstawową potrzebę człowieka i jego oczywiste prawo. Wszystkie dzieci ze specjalnymi po-
trzebami komunikacyjnymi powinny otrzymać wsparcie w postaci indywidualnie dobranego 
systemu alternatywnej lub wspomagającej komunikacji (AAC — z ang. Alternative and Au-
gmentative Communication). O systemie alternatywnym mówi się wtedy, gdy zastępuje on 
mowę głosową, o systemach wspomagających — gdy trzeba wesprzeć mowę niewystarczającą 
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do skutecznego porozumiewania się (na przykład tablicą literową lub tablicą z piktogramami). 
Alternatywne i wspomagające formy komunikacji są zarówno przydatne we wspieraniu rozu-
mienia mowy, jak i nieodzowne do umożliwienia ekspresji osobie niemówiącej.

Jednym z narzędzi AAC są symbole. Symbol składa się ze znaku graficznego oraz podpisu 
nad nim lub pod nim. Wskazanie odpowiedniego symbolu przez nauczyciela, towarzyszące 
wypowiedzeniu słowa, zdania czy polecenia, umożliwia dziecku pełniejsze zrozumienie prze-
kazywanego komunikatu. Uczeń może wówczas odpowiedzieć, również wskazując symbol, 
a jeśli nawet z powodu porażenia nie jest w stanie uczynić tego ręką, to zwykle może spojrzeć 
na wybrany znak i na pytanie nauczyciela potwierdzić swój wybór.

Dzieci sprawne ruchowo lub z niewielkim porażeniem często komunikują się przy pomocy 
gestów — własnych lub z istniejących języków gestów (np. Makaton, Coghamo). Gest i mimika 
mogą być jedynymi możliwymi dla dziecka rodzajami ekspresji. Trzeba je jednak dostrzec,  
a to wymaga uważności nauczyciela. Gesty są trudniejsze do wyodrębnienia i zrozumienia 
przez szersze grono odbiorców, dlatego na ogół używa się ich łącznie ze znakami graficznymi.

Należy podkreślić, iż stosowanie symboli i gestów  w żadnym stopniu nie hamuje rozwoju 
mowy dziecka, ale go wspiera i umożliwia komunikację również wtedy, gdy porozumiewanie 
się głosowe nie jest jeszcze lub nie będzie wcale możliwe.

Jeżeli dziecko nie może mówić i nie ma wprowadzonego żadnego systemu alternatywnej 
i wspomagającej komunikacji, jego rozwój poznawczy może być ograniczony, np. nie ma moż-
liwości zadawania pytań, nie wchodzi w relacje z rówieśnikami, nie może w pełni zaistnieć 
w grupie społecznej, jest traktowane — nawet przez najbliższych — jako dziecko znacznie po-
niżej swojego wieku metrykalnego.

Warto zauważyć, że wprowadzenie AAC nie wyklucza jednoczesnej terapii ściśle logopedycz-
nej u wszystkich dzieci, u których jest szansa na pojawienie się mowy głosowej. Posłużenie 
się mową głosową pozostaje najszybszą i najwygodniejszą formą porozumiewania się, każdy 
użytkownik AAC korzysta z niej spontanicznie, gdy tylko jest to dla niego możliwe (i w takim 
zakresie, w jakim jest możliwe).

Osobami kompetentnymi do wdrażania AAC są terapeuci komunikacji (m.in. przeszkoleni lo-
gopedzi, nauczyciele) odpowiedzialni za wprowadzenie pomocy komunikacyjnej i stopniowe 
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umieszczanie w niej symboli umożliwiających porozumiewanie się. Jest to proces wymagający 
czasu — wprowadzenie nowego symbolu można porównać do ukształtowania pojęcia. Dziec-
ko musi zapamiętać ten symbol, nauczyć się go znajdować w swojej pomocy komunikacyj-
nej, wreszcie poprawnie używać, najpierw w izolacji, potem w zdaniu czy wyrażeniu. Pomoce 
komunikacyjne zwykle mają formę segregatora, w którym stopniowo przyrastają tematyczne 
strony symboli. Ostatnio coraz częściej stosowane są również pomoce elektroniczne, skiero-
wane zwłaszcza do bardziej zaawansowanych użytkowników. Książka komunikacyjna musi być 
zawsze dostępna dla właściciela — na lekcji i na przerwie, na wycieczce w górach i w muzeum, 
a on sam powinien być odpowiednio zachęcany do jej używania.

Najlepsze wyniki w rozwijaniu komunikacji dziecka przynosi bliska współpraca terapeuty 
mowy z nauczycielem i rodziną ucznia. Od wstępnego porozumienia się z użytkownikiem AAC, 
w jaki sposób jest w stanie pokazać tak i nie, przez pojedyncze komunikaty symbolami wzboga-
cane mimiką czy gestem, aż po pełne zdania i dłuższe wypowiedzi generowane również przy po-
mocy komputera — na każdym etapie współpraca przyspiesza efekty i daje satysfakcję wszyst-
kim uczestnikom. Nauczyciel może „zamawiać” u terapeuty strony odpowiednie do omawianych 
tematów czy szkolnych wydarzeń, terapeuta podpowie, jak efektywnie korzystać z pomocy ko-
munikacyjnych, a użytkownik będzie się czuł bezpiecznie, wiedząc, że zostanie zrozumiany.

Rady i uwagi dotyczące pracy z uczniem niemówiącym  
w klasach integracyjnych  i ogólnodostępnych:

• Bądź uważny, życzliwie obserwuj; dziecko pokaże Ci, czego potrzebuje.
• Jeśli uczeń ma już „książkę do komunikacji”, czyli osobisty słownik z symbolami — ułatwiaj 

mu korzystanie z niej podczas lekcji. Zachęcaj ucznia do wypowiedzi, modeluj je. 
• Jeśli uczeń ma specjalne potrzeby w komunikacji  i jest gotów do używania symboli, ale 

wciąż nie ma osobistej książki do komunikacji — współpracuj z jego terapeutą/logopedą 
w tworzeniu funkcjonalnego, osobistego narzędzia do porozumiewania się. 

• Aby uczeń niemówiący lub słabo mówiący mógł uczestniczyć w lekcjach jak najpełniej, ko-
rzystaj z tablic tematycznych zawierających potrzebne słownictwo lub poproś o ich tworze-
nie terapeutę/logopedę zgodnie z dostarczaną listą pojęć potrzebnych do danego tematu.

• Dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową niezwykle ważne jest wygodne i stabilne sie-
dzenie, a także dobre nawyki nauczyciela związane z organizacją przestrzeni wokół ucznia. 
Koniecznie skonsultuj się z rehabilitantem dziecka. Zapytaj, jak prezentować dziecku mate-
riały, z której strony podchodzić, jak ustawić stolik dziecka względem innych dzieci i tablicy, 
a także dowiedz się, czy uczeń nie potrzebuje dodatkowych adaptacji, np. uchwytu na blacie.
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• Zanim przesuniesz dziecko na wózku, odezwij się, by wiedziało, kto za nim stoi, uprzedź, 
a jeszcze lepiej zapytaj, czy możesz przestawić wózek.

• Zaplanuj wyjście ze szkoły, wycieczkę, imprezę w taki sposób, aby w wydarzeniu mogło 
uczestniczyć każde dziecko, również na wózku.

• Możesz skorzystać z pomocy wolontariuszy — trzeba ich przeszkolić w bezpiecznym prowa-
dzeniu wózka  i korzystaniu z pomocy komunikacyjnych dzieci.

• Porażenie to brak pełnej kontroli nad własnym ciałem i mimiką, a także ekspresją emocji. 
Dziecko może mieć ruchy mimowolne, śmiać się nieadekwatnie, wystawiać język. Bądź wy-
rozumiały, ale próbuj też ustalić, w jakim stopniu uczeń jest w stanie korygować niepożąda-
ne zachowania, i stawiaj wymagania stosownie do możliwości.

• Czasem niemówiące dziecko z porażeniem ma kontrolę nad jakimś izolowanym ruchem 
i spontanicznie wykorzystuje go do komunikacji — np. wystawia język, by zaprotestować, 
mruga, by potwierdzić. Doceń wszelkie przejawy dążenia do porozumiewania się. Może 
z czasem wspólnie z terapeutą komunikacji znajdziecie lepszy sposób wyrażania poszcze-
gólnych komunikatów.

• Porozumiewanie się z osobą niemówiącą trwa długo. Stwarzaj dziecku okazję i zapewnij czas 
konieczny do sformułowania wypowiedzi. 

• Każdy komunikat dziecka głośno zinterpretuj, upewniając się, że to właśnie chciało powie-
dzieć. Komunikatem może być nawet spojrzenie np. dziecko patrzy na kubek, nauczyciel 
mówi: Widzę, że patrzysz na kubek. Rozumiem, że prosisz o picie. Gdy w czasie lekcji o prze-
chodzeniu przez ulicę dziecko wskazuje symbole prawy, lewy, patrzeć, nauczyciel dopytuje: 
Mówisz, że przed przejściem przez ulicę należy popatrzeć w prawo i w lewo?

• Wskazanie symbolu lub elementu ilustracji traktuj jako wypowiedź, powtórz ją głośno, 
by uczeń upewnił się, że rozumiesz jego intencję, a pozostałe dzieci wiedziały, co prze-
kazał.

• Zwróć uwagę, że znaczenie piktogramu dotyczącego czynności odnosi się do zobrazowanej 
aktywności, a nie jest konkretnym czasownikiem języka polskiego. I tak piktogram przed-
stawiający głowę z profilu z wytrzeszczonym okiem i strzałką w przód znaczy widzieć, ale też 
patrzeć, oglądać, obserwować, przyglądać się, a nawet zwiedzać (np. wystawę). Ręce wycią-
gnięte po przedmiot to brać, wziąć, dostać, otrzymać.

• Na tym etapie nauki nie ma możliwości zaznaczenia, czy chodzi o czasownik dokonany czy 
niedokonany, tryb oznajmujący czy rozkazujący, czas przeszły czy przyszły. Jeśli uczeń nie-
mówiący sam coś opowiada wskazując czynność, łatwo o nieporozumienie, dlatego warto 
zapytać, czy to już było, czy będzie. Np. kiedy dziecko pokazuje symbole jechać i babcia, 
trzeba dopytać, czy wybiera się do babci, czy już odwiedził babcię, a może to babcia przy-
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jechała lub przyjedzie. Zawsze dziecko musi potwierdzić, że wypowiedziany głośno przez 
rozmówcę komunikat jest zgodny z  tym, co chciało przekazać. 

• Ustal wspólnie z dzieckiem, gdzie będzie przechowywana jego książka do komunikacji tak, 
aby zawsze była dla niego dostępna (na wózku, na blacie, w płóciennej torbie zawieszonej 
na haczyku…).

• Unikaj pytań zamkniętych, staraj się tak formułować pytanie, by dziecko mogło odpowie-
dzieć przy pomocy dostępnych symboli. 

• Jeśli dziecko nie ma odpowiedniego symbolu i zadajesz pytanie zamknięte, unikaj pytania 
o dwie rzeczy naraz. Przykładowo dziecko zapytane: Wolisz zostać w klasie czy wyjść na prze-
rwę? będzie miało kłopot  z udzieleniem odpowiedzi. 

• Upewnij się, że dziecko niemówiące rozumie, o czym akurat dyskutujecie w klasie, a także 
zna używane pojęcia. Jeśli nie — pracujcie wspólnie nad rozumieniem znaczeń z użyciem 
znaków graficznych z jego systemu symboli.

• Modeluj język dziecka przez wskazywanie sekwencji symboli, by zachęcić je do budowania 
podobnych wypowiedzi wieloczłonowych. Używanie symboli może być pomocne również 
dla mówiących dzieci z trudnościami w uczeniu się.

• Zapoznaj wszystkich uczniów w klasie ze sposobem komunikowania się niemówiącego ko-
legi. Pozwól dzieciom, by rozmawiały ze sobą tak, jak potrafią. Dziecko niemówiące potrze-
buje partnerów do rozmowy.

• Przydatne mogą się okazać tablice z poznanymi literami i cyframi, łatwo dostępne dla dziec-
ka niemówiącego.

• Przyszłość dziecka niemówiącego i dziecka z niepełnosprawnością ruchową będzie zależna 
od technologii. Jest bardzo ważne, by jak najwcześniej uzyskało dostęp do komputera i na-
bywało biegłości w obsłudze. Jeśli dziecko ma trudności techniczne, należy szukać wsparcia 
specjalistów w celu zapewnienia mu możliwość aktywnej pracy na komputerze.

praca z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia to dzieci, które w proce-

sie edukacji realizują założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego. Jednak z uwagi 
na obniżenie możliwości poznawczych mogą napotykać trudności w wielu obszarach, takich jak:

— spostrzeganie — wolny tok, nieprecyzyjność, brak umiejętności wyróżnienia istotnych 
szczegółów — uczeń wymaga pomocy nauczyciela, nazwania tego, co obserwuje;

— uwaga — trudności z koncentracją, labilność uwagi, krótki czas skupienia uwagi, zwłaszcza 
na materiale bardziej abstrakcyjnym — pomocne jest kierowanie uwagą ucznia, praca głównie 
na materiale konkretnym, częstsza zmiana aktywności;
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— pamięć — konieczne są liczne powtórzenia, wracanie do poznanych treści podczas róż-
nych zajęć, korzystanie w procesie utrwalania wiadomości i umiejętności  z działań ruchowych 
i plastycznych;

— myślenie — przeważa myślenie konkretno-obrazowe, operacje logiczno-matematyczne 
dostępne są głównie na materiale konkretnym, wprowadzanie pojęć ogólnych wymaga od na-
uczyciela upewnienia się, że dziecko rozumie wyjaśnienie, przedłużony jest okres definiowa-
nia pojęć z pominięciem cech ogólnych, często dziecko definiuje przez użytek lub skojarzenie, 
nie potrafi podać klasy nadrzędnej; uczeń potrzebuje zachęty do samodzielnego myślenia, 
wzmacniania kreatywności, pobudzania krytycyzmu;

— mowa/komunikacja — rozwój mowy może być opóźniony, zasób słownictwa ubogi, wystę-
pują agramatyzmy, trudności w formułowaniu wypowiedzi, unikanie wypowiadania się; bardzo 
ważna jest życzliwa zachęta ze strony nauczyciela, docenianie wypowiedzi dziecka; pomocne 
w rozumieniu pojęć i formułowaniu wypowiedzi może okazać się korzystanie z piktogramów 
(patrz podrozdział: Praca z dzieckiem niemówiącym);

— rozwój emocjonalny — osłabiona jest kontrola emocji i sfera wolicjonalna, dziecko za-
chowuje się i działa jak młodsze niż jest naprawdę, trudniej mu o „dojrzałą” motywację do 
wykonywania szkolnych zadań, wymaga więcej zachęty, nagrody.

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia wymaga szczególnego 
wsparcia w procesie kształtowania pojęć, uogólniania, wnioskowania, nabywania umiejętno-
ści logicznego i krytycznego myślenia, a także w rozumieniu i budowaniu relacji społecznych. 
Proces nauki czytania zwykle przebiega także wolniej, często wymaga najpierw wprowadzenia 
czytania globalnego, posługiwania się etykietami. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
mają trudności w planowaniu podejmowanych czynności, potrzebują ustalenia z nauczycie-
lem kolejności działań. Złożone ćwiczenia muszą być podzielone na etapy z instrukcją po-
dawaną przed każdym kolejnym etapem. Uczeń wymaga większej liczby ćwiczeń, powtórzeń, 
zanim nabędzie daną wiedzę czy umiejętność.

Uwagi dotyczące pracy z dzieckiem  z niepełnosprawnością intelektualną  
stopnia lekkiego w klasach integracyjnych i ogólnodostępnych

• Zwracaj się do dziecka prostym językiem, upewnij się, że zrozumiało wypowiedź, polecenie.
• Wspieraj przekaz werbalny ilustracją — tutaj pomocne mogą być piktogramy lub ilustracje 

z materiałów ćwiczeniowych. Piktogramy możesz także zastosować jako etap pośredni w for-
mułowaniu przez dziecko odpowiedzi na zadawane pytania. Czasami dziecko zna odpowiedź, 
ale nie potrafi samodzielnie sformułować swojej wypowiedzi.
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• Wyjaśniaj uczniowi, na czym polegają kolejne etapy podjętego przez niego zadania — cza-
sami ćwiczenia są zbyt złożone, wówczas dziecko może pominąć jakiś ich element, gdyż nie 
będzie pamiętało dokładnie, co ma zrobić. Pamiętaj, że kolejne etapy postępowania przy 
wykonywaniu zadania nie zawsze są logicznie spójne dla dziecka o obniżonych możliwo-
ściach poznawczych.

• Kieruj uwagą dziecka, zwłaszcza w przypadku treści, które są dla niego trudne.
• Prowadź dziecko „krok po kroku” w procesie kształtowania pojęć, wspólnie wyciągajcie wnio-

ski.
• Umożliwiaj dziecku doświadczanie tego, o czym się uczy. Bezpośrednie doświadczenie jest 

niezbędne w procesie kształtowania jego wiedzy o otaczającym świecie; pracuj, korzystając 
z materiałów konkretnych, zwracaj uwagę dziecka na istotę zagadnienia.

• Zwracaj szczególną uwagę na sytuacje nowe dla ucznia — to, że dziecko potrafi zareagować 
w sytuacji codziennej, nie oznacza, że będzie potrafiło odnaleźć się i zachować adekwatnie 
w sytuacji nowej — dlatego tak ważne jest wychodzenie z dzieckiem na zewnątrz. Systema-
tycznie poszerzaj obszar jego samodzielnego działania.

• Pamiętaj, że to, co dla pozostałych dzieci będzie oczywiste, dla dziecka z niepełnosprawno-
ścią intelektualną lekkiego stopnia może stanowić trudność — warto pamiętać o tym, by nie 
zakładać, że dziecko na pewno coś wie, wesprzeć je w poszukiwaniu odpowiedzi na pojawia-
jącą się przed nim trudność.

• Motywuj dziecko do podejmowania zadań przez docenianie nawet drobnych sukcesów.
• Zapewnij uczniowi dostęp do planu dnia i naucz go korzystania z niego (może być piktogra-

mowy) — to buduje jego poczucie bezpieczeństwa.
• Dziecku z niepełnosprawnością intelektualną trudno zrozumieć przenośnię, może nie do-

strzegać domyślnego, ukrytego sensu wypowiedzi czy ilustracji — pomóż mu zorientować 
się w znaczeniach.

• Jeśli dziecko pamięta treść, pochwal je, ale upewnij się, że rozumie też jej znaczenie. Rów-
nież poprawne przeczytanie nie jest równoznaczne ze zrozumieniem przeczytanego tekstu.

• Zadbaj, by podczas wykonywania działań matematycznych uczeń miał dostęp do liczma-
nów, liczydeł — naucz go właściwego korzystania z nich.

• Zapewnij dziecku czas na samodzielne wykonanie zadania. Dziecko z niepełnosprawnością 
intelektualną często potrzebuje tego czasu więcej. Niekiedy pojawi się także konieczność 
wsparcia ucznia poprzez kierowanie jego pracą za pomocą poleceń słownych wyznaczają-
cych kolejne jej etapy.

• Pamiętaj o tym, by ograniczyć liczbę zdarzeń dziejących się wokół ucznia w czasie lekcji, 
skupienie uwagi jest dla niego wyzwaniem.
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• Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną ma trudność w ocenie podejmowanych lub su-
gerowanych mu czynów (obniżony poziom krytycyzmu) — zdarza się, że jest narażony na żar-
ty lub prowokowany przez kolegów; podjęte przez niego działania, czasem niebezpieczne 
lub uznane za złośliwe, często nie są przez niego inicjowane — trzeba o tym pamiętać, gdy 
w klasie pojawi się sytuacja trudna.

• Przygotuj dla ucznia zasady pracy i funkcjonowania  w grupie, jaką jest klasa, najlepiej w for-
mie ilustrowanej. Może to być dobry sposób na opracowanie zasad dla całej klasy.

• Pozwól uczniowi korzystać z pomocy dydaktycznych specjalnie dla niego przygotowanych 
— czasami to właśnie nauczenie się, jak może sobie pomóc, jest o wiele cenniejsze niż pa-
mięciowe odtworzenie wiedzy.

• Ułatwiaj dziecku przyznanie, że czegoś nie rozumie — tylko w ten sposób uczeń z niepełno-
sprawnością intelektualną ma szansę poszerzać zakres swojej wiedzy.

pOdSUmOwAniE
Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a w szczególności z dziećmi nie-

słyszącymi, słabosłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją, stano-
wi dla nauczyciela wyjątkowe wyzwanie, ale zdobyte doświadczenia niezmiernie wzbogacają 
jego warsztat dydaktyczny. Warto zatem poszukiwać specjalistycznych informacji. Przydatna 
literatura została zestawiona poniżej. 

Życzymy wielu sukcesów i powodów do satysfakcji.

Agnieszka Bajewska-Kołodziejak
Katarzyna Cichocka-Segiet
Emilia Danowska-Florczyk

Piotr Mostowski
Paweł Rutkowski

Małgorzata Skuza
Krystyna Ziątek
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Hans Christian Andersen

Calineczka
Tłumaczenie: Cecylia Niewiadomska 

Pewna dobra kobieta bardzo pragnęła mieć maleńkie 
dziecko, ale nie wiedziała, skąd by je wziąć. Poszła więc do 
czarownicy i rzekła:

— Tak bym chciała mieć malutkie dziecko. Powiedz mi, 
co tu robić, żebym je miała?

— O! To nietrudno — odpowiedziała czarownica — mogę 
ci doskonale poradzić. Masz tu ziarnko jęczmienia — ale 
to nie jest takie zwyczajne ziarnko, które sieją w polu albo 
sypią kurom na pokarm; zasadź je starannie w doniczce do 
kwiatów, a zobaczysz, co z tego będzie.

— Dziękuję — rzekła poczciwa kobieta i zapłaciła jędzy 
dziesięć groszy, bo tyle to ziarnko kosztowało.

Po powrocie do domu, zasadziła je starannie w doniczce 
od kwiatów i zaraz pokazała się mała roślinka, okryła 
się pięknymi listkami, a w środku wyrósł jakiś kwiat 
złotopurpurowy, podobny do tulipana, tylko zamknięty 
jak pączek.

— Cóż to za prześliczny kwiat! — rzekła kobieta i tak  
była zachwycona, że całowała złote i czerwone płatki.  
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W tej samej chwili jednak kwiat z wielkim łoskotem 
otworzył się i w środku, na zielonym dnie kielicha, gdzie 
zwykle mieści się słupek kwiatowy, stała sobie prześliczna 
mała dziewczynka.

Nazwali ją Calineczką, gdyż była maluchna jak młoda 
pszczółka, tylko daleko zgrabniejsza.

Kobieta wzięła zaraz łupinkę orzecha, ażeby w niej 
urządzić kolebkę dla swego dzieciątka; fiołkowe płatki 
posłużyły za sienniczek, a jeden płatek róży za kołderkę.

W nocy Calineczka spała wybornie, a w dzień się 
bawiła na stole. Dobra kobieta postawiła na nim talerz 
z wodą, otoczony wiankiem kwiatów, których łodyżki były 
zanurzone w wodzie; listek tulipana zastępował łódkę, dwa 
pręciki kwiatowe stanowiły wiosła, i Calineczka pływała 
sobie po talerzu od jednego brzegu do drugiego. Ślicznie 
to wyglądało!

Umiała też śpiewać i tak ładnie, że nie można tego opisać.
Jednego razu w nocy, kiedy Calineczka spała sobie 

spokojnie w kołysce na stole, przez wybitą szybkę wskoczyła 
do pokoju ropucha. Szkaradne to było stworzenie: ciężkie, 
grube, mokre — i bardzo ciekawe. Zaraz spostrzegła 
Calineczkę, śpiącą pod różanym płatkiem.

— Hm, hm! — mruknęła — bardzo ładna żona dla 
mojego synka.

I razem z kołyską zabrała dziecinę, wyskoczyła do ogrodu 
i zaniosła ją do swego mieszkania.
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Znajdowało się ono w czarnym, gęstym błocie nad 
strumieniem. Syn ropuchy brzydszy był jeszcze od matki, 
chociaż bardzo do niej podobny. — Koak, koak, brekekeks! 
— tyle tylko umiał powiedzieć, gdy ujrzał Calineczkę.

— Nie mów tak głośno — szepnęła mu matka — obudzisz 
ją i może nam uciec, bo jest lekka jak puszek łabędzi. Trzeba 
ją przenieść na liść wodnej lilii, aż na środek strumyka. 
Tam będzie jak na wyspie, a tymczasem przygotuję dla was 
mieszkanie w głębi błota.

Po powierzchni strumienia pływały zielone, okrągłe liście 
wodnych lilii. Ropucha wybrała największy, który zarazem 
leżał najdalej od brzegu, i na nim umieściła łupinę orzecha ze 
śpiącą Calineczką.

Kiedy dziewczynka zbudziła się rano i zobaczyła, gdzie 
jest, zaczęła płakać. Wokoło była woda głęboka, ani sposób 
dostać się z listka do brzegu.

A ropucha tymczasem urządzała w głębi błota mieszkanie 
dla młodej pary. Przyozdobiła ciemną i szkaradną jamkę 
trzciną i wodnymi roślinami, ażeby się synowej podobała, 
popłynęła wraz z synem do listka, aby przenieść kolebkę 
panny młodej.

Ujrzawszy Calineczkę, ukłoniła jej się w wodzie bardzo 
głęboko i rzekła chrapliwym głosem:

— Oto mój syn, mościa panno; zamierza ożenić się 
z tobą i właśnie urządzamy wam wspaniałe mieszkanie 
w głębi błota.
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— Kok, koak, breke-ke-keks — powiedział syn ropuchy.
Zabrali piękną kołyseczkę i odpłynęli znowu, a Calineczka 

usiadła na liściu i płakała okropnie, bo nie chciała mieszkać 
u brzydkiej ropuchy i być żoną jej syna.

Małe rybki, co pływały w wodzie koło listka, słyszały całą 
przemowę ropuchy, a teraz im przykro było słuchać płaczu 
dziecka. Więc wychyliły główki nad powierzchnię wody, 
aby zobaczyć młodą narzeczoną; ale na widok prześlicznej 
dziewczynki tak im się jej żal zrobiło, że postanowiły 
ją obronić.

— Nie bój się — powiedziały — nie dostanie cię 
brzydka ropucha.

Zebrały się wszystkie razem dookoła łodyżki, na której 
się trzymał listek, i przegryzły go ostrymi ząbkami. Listek 
popłynął z prądem strumyka daleko, i ropucha już go 
dogonić nie mogła.

Calineczka cieszyła się bardzo z tej podróży. Wszystko 
bawiło ją niezmiernie: mijała wsie i miasta, łąki, pola, lasy, 
a ptaki na gałązkach przyglądały jej się i śpiewały wesoło:

— Patrzcie, patrzcie tylko, jaka prześliczna dziewczynka! 
A jaka malusieńka!

Calineczka uśmiechała się do nich nawzajem, ale listek 
płynął dalej, aż do innego kraju.

Prześliczny biały motyl usiadł na listku lilii, aby się lepiej 
przyjrzeć maleńkiej dziewczynce. Słońce świeciło ślicznie, 
woda błyszczała jak srebro, wszystko jej się podobało.  
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Zdjęła swój pasek i przywiązała nim motyla do listeczka. 
Teraz popłynęła jeszcze prędzej.

Wtem — och, jak się przelękła! Chrabąszcz ogromny 
porwał ją z listka i uniósł het, wysoko, na drzewo.

Najbardziej jej żal było pięknego motyla, którego 
przywiązała do listeczka: jeśli się nie urwie, umrze chyba 
z głodu.

Ale niedobry chrabąszcz nie troszczył się o to. Posadził 
ją wysoko na wygodnym liściu, przyniósł jej miodu 
z kwiatów i powiedział, że jest bardzo, bardzo ładna, chociaż 
niepodobna wcale do chrabąszcza.

Wkrótce zaczęły schodzić się inne chrabąszcze, 
mieszkające w pobliżu, aby zobaczyć Calineczkę. Gospodarz 
sadzał gości na najpiękniejszych liściach.

— Ach, jakaż ona biedna: ma tylko dwie nogi! — zawołała 
jedna młoda chrabąszczówna.

— A rożków wcale nie ma — dorzuciła druga.
— A jaka cienka w pasie! Fe, podobna do człowieka!
— Szkaradna! — zadecydowały wszystkie razem.
Naprawdę Calineczka była bardzo ładna i taką się wydała 

chrabąszczowi, który porwał ją z listka lilii. Ale gdy wszyscy 
zaczęli ją ganić, uwierzył też, że jest brzydka, i już chciał jej 
się pozbyć. Odniósł ją więc na łąkę i posadził na polnym 
kwiatku, żeby tylko nie mieć jej w domu i żeby sąsiedzi nie 
śmiali się z jego gustu.
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Calineczka płakała bardzo, że jest taka brzydka, 
iż chrabąszcz nawet nie chce patrzeć na nią. Ale cóż miała 
robić? Przecież naprawdę była bardzo ładna.

Całe lato przeżyła mała dziewczynka sama jedna 
w wielkim lesie; z trawy uplotła sobie wygodne łóżeczko 
i zawiesiła je pod listkiem koniczyny dla ochrony od deszczu. 
Żywiła się sokiem kwiatów, a piła rosę, która stała co rano 
na trawie, liściach i kwiatach.

Tak upłynęło jej lato i jesień. Ale nadeszła zima, długa, 
mroźna zima. Wesołe ptaszki odleciały sobie do ciepłych 
krajów, kwiaty powiędły, drzewa stały nagie, ogołocone 
z liści, nawet listek koniczyny, pod którym uczepiła swe 
łóżeczko, zwiądł, skruszył się i opadł. Zimno jej też było 
strasznie, bo sukienki zupełnie się na niej podarły, a sama 
była taka maleńka i drobna. Zmarznie chyba.

Wkrótce i śnieg zaczął padać, a każdy płatek śniegu 
znaczył dla niej tyle, co dla nas pełna taczka, bo przecież 
była tylko Calineczką. Otuliła się w suchy listek, ale ten pękł 
zaraz, i znowu drżała z zimna.

Tuż koło lasu rozciągało się pole rozległe, niegdyś zbożem 
okryte; teraz zboże zżęto od dawna i spod śniegu wyglądały 
tylko nagie, suche źdźbła twardej słomy. Dla takiego 
maleństwa stanowiły one las prawdziwy; dziewczynka 
przesuwała się pomiędzy nimi, drżąc z zimna, potykając się 
o grudki ziemi, lub zapadając w śnieg, niewiele grubszy od 
kożuszka na śmietance.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

33Calineczka Tekst oryginalny

Na koniec doszła do mieszkania bogatej myszy polnej, 
która miała tu pod ziemią swoją norkę. Ciepło tam było 
i bardzo wygodnie: izba obszerna, kuchnia i spiżarnia 
pełna zboża.

Calineczka stanęła we drzwiach jak żebraczek i cieniutkim 
głosikiem poprosiła o ziarnko żyta lub jęczmienia, gdyż od 
dwóch dni nic nic jadła.

— Biedne stworzenie — rzekła myszka litościwie — 
chodźże do ciepłej izby, zjemy razem podwieczorek.

Maleńka dziewczynka podobała się jej bardzo, toteż 
powiedziała do niej przed wieczorem:

— Możesz zostać u mnie przez zimę, tylko musisz 
mi za to utrzymywać porządek i czystość w mieszkaniu, 
a w chwilach wolnych opowiadać ciekawe historie, które 
niezmiernie lubię.

Calineczka naturalnie zgodziła się z największą chęcią 
i tym sposobem miała zapewniony dobry byt przez 
całą zimę.

— Będziemy mieli dzisiaj odwiedziny — rzekła mysz dnia 
pewnego — co tydzień odwiedza mnie bogaty sąsiad. Ho, 
ho, to pan! Mieszkanie ma większe ode mnie. Co za salony! 
A chodzi w aksamitnym futrze. Gdyby się z tobą ożenił, 
zrobiłabyś los, moja droga. Tylko że ślepy jest, nic nie widzi. 
Musisz mu opowiedzieć najpiękniejszą ze swoich bajek.

Calineczka nie troszczyła się jednak o to, czy się podoba 
sąsiadowi, który był zwyczajnym kretem.
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Zjawił się wkrótce w swoim aksamitnym futrze, a mysz 
polna przyjęła go bardzo uprzejmie. Był niezmiernie bogaty 
i bardzo uczony: mieszkanie miał ogromne, dwadzieścia razy 
większe od norki myszy polnej, i mógł mówić o wszystkim. 
Nie lubił tylko słońca i kwiatów, których nie widział nigdy; 
złe też miał o nich zdanie.

Calineczka śpiewała piosenkę o chrabąszczu, a potem 
o chłopczyku, co grał na fujarce, i kret się w niej zakochał. 
Nie mógł zapomnieć jej głosu i myślał, jakby to było 
przyjemnie mieć żonę, która by mu tak śpiewała. Ale nic 
o tym wszystkim nie powiedział, gdyż był bardzo przezorny.

Niedawno zbudował sobie właśnie nowy korytarz od 
swojego domu do mieszkania myszy i pozwolił obu damom 
spacerować po nim do woli. Ostrzegał tylko, żeby się nie 
przestraszyły martwego ptaka, który tam leży na środku. 
Musiał niedawno umrzeć, bo jest jeszcze cały, z dziobem, 
z piórkami — i pochowano go w tym samym miejscu, gdzie 
kret przekopał swój korytarz.

Zaraz nawet zapragnął pokazać to wszystko gościnnej 
gospodyni i miłej śpiewaczce, wziął więc w pyszczek  
kawałek spróchniałego drzewa i szedł naprzód, oświecając  
im posępną drogę. Kiedy doszli do miejsca, gdzie leżał  
ptak martwy, podniósł nos w górę i odrzucił ziemię:  
przez otwór, który powstał tym sposobem, wpadł blady 
promyk słońca i oświetlił leżącą na ziemi jaskółkę.  
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Biedactwo przytuliło do boków skrzydełka, nóżki skurczyło 
i schowało w piórka, główkę przechyliło gdzieś na bok, 
że nawet widać jej prawie nie było, i leżało sztywne, bez 
życia. Widocznie mróz ją zabił.

Calineczce okropnie żal się zrobiło ptaszyny: wszystkie 
ptaszki lubiła bardzo za to, że w lecie tak ślicznie śpiewają. 
Ale kret był innego zdania.

— Teraz już śpiewać nie będzie — rzekł, trącając ją nogą 
pogardliwie — nędza to straszna urodzić się ptakiem. Dzięki 
Bogu, z moich dzieci żadne nim nie będzie. Cóż posiada 
takie stworzenie oprócz swego „kiwit! kiwit” bez wartości? 
Przyjdzie zima i z głodu umiera.

— Bardzo rozsądne słowa — potwierdziła mysz poważnie. 
— I cóż ptakowi z tego śpiewu i świergotu, kiedy nadejdzie 
zima? Marznie i głód cierpi. To nic wesołego.

Calineczka nie wyrzekła ani słowa, ale kiedy się tamci 
odwrócili, pochyliła się nad jaskółką, odgarnęła piórka 
i ucałowała ją w zamknięte oczy.

— Może to ona w lecie tak ślicznie śpiewała nad moim 
listkiem koniczyny? — pomyślała sobie w duszy. — I tyle jej 
zawdzięczam przyjemności! Biedna, biedna ptaszyna!

Kret tymczasem zatknął znowu otwór ziemią 
i odprowadził damy do mieszkania.

Ale w nocy Calineczka wcale nie mogła zasnąć; ciągle 
myślała o nieżywym ptaszku, jakby czuł jeszcze zimno. 
Podniosła się na koniec, uplotła cichutko ciepły dywanik 
z siana, wymknęła się na korytarz i okryła nim jaskółkę. 
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Przyniosła jeszcze potem suchych kwiatów, które znalazła 
w norce, i podesłała je z boków ptaszkowi, aby mu cieplej 
było i wygodniej.

— Żegnam cię, piękny ptaszku! — rzekła ze łzami 
w oczach. — Dziękuję ci za wszystkie prześliczne 
piosenki, których słuchałam w lecie, kiedy drzewa były 
zielone, a kochane słonko tak jasno i ciepło świeciło. Och, 
żegnam cię!

I z płaczem przytuliła główkę do martwego ciałka 
zmarzniętej jaskółki. A w tej samej chwili podniosła się 
przestraszona: ptaszek żył jeszcze! Uczuła leciuchne bicie 
jego serca. Skostniał widać i zdrętwiał od chłodu, a teraz 
pod wpływem ciepła przychodzi do siebie.

Gdy w jesieni jaskółki odlatują do ciepłych krajów, zdarza 
się, iż niektóre słabsze lub zbyt młode nie mogą lecieć z nimi, 
sił nie mają. Zostają więc, ale padają od chłodu zesztywniałe 
na ziemię, śnieg je okrywa potem i umierają.

Calineczka drżała ze wzruszenia i ze strachu. Co ona 
pocznie teraz z takim wielkim ptakiem! Jak mu poradzi? 
A ratować go trzeba!

Nabrała jednak niedługo odwagi.
— Co tylko mogę, zrobię dla niej — rzekła — podzielę się 

tym wszystkim, co dostałam od litościwej myszy. Ach, żebym 
tylko mogła ją ocalić!
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Pobiegła znów do norki i przyniosła cały pęk suchych 
kwiatów, miękkich niby wata, otuliła ptaszynę, jak mogła 
najlepiej, i przykryła ją liściem miętowym, który jej samej 
dotąd służył za kołderkę.

Następnej nocy wymknęła się znowu. Jaskółka już ożyła, 
ale była jeszcze bardzo osłabiona; z trudem otworzyła 
na chwilkę powieki i spojrzała na Calineczkę, która 
stała z kawałkiem spróchniałego drzewa, bo nie miała 
innej latarki.

— Dziękuję ci, śliczne dziecię — rzekła słabym głosem. 
— Tak się tutaj ogrzałam! Wkrótce powrócą mi siły i wylecę 
znowu na jasne, ciepłe słonko.

— Och! — szepnęła Calineczka — nie ma teraz słonka 
jasnego! Zimno na świecie, śnieg okropny pada, nikt tam 
wyżyć nie może. Zostań więc lepiej w tym ciepłym łóżeczku, 
a ja pielęgnować cię będę, ile mi tylko sił stanie.

Przyniosła jaskółce wody na suchym listeczku, ptaszek się 
napił i opowiedział jej, jak się stało, że z innymi do ciepłych 
krajów nie odleciał. Skrzydełko miał zranione o cierń ostry, 
więc latać dobrze nie mógł. Potem przyszło zimno, nie mógł 
znaleźć pożywienia i upadł zmęczony na ziemię. A co się 
dalej stało, nie pamiętał — nie wiedział, jakim sposobem 
dostał się pod ziemię.

Przez całą zimę dziewczynka troskliwie opiekowała się 
biedną jaskółką, lecz musiała ukrywać swój dobry uczynek 
przed kretem i myszą polną, którzy nie lubili ptaszków.
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Kiedy wróciła wiosna i ciepłe słonko zaświeciło znowu, 
jaskółka pożegnała Calineczkę, która otworzyła jej otwór 
w sklepieniu, starannie zatkany przez kreta. Natychmiast 
jasne i ciepłe promienie wślizgnęły się do środka i rozweseliły 
posępne podziemie.

— Leć ze mną — rzekła serdecznie jaskółka. — Usiądź 
na mnie, a zaniosę cię daleko, do zielonego gaju. Tam żyć 
będziemy razem i będzie nam przyjemnie i wesoło.

— Nie mogę — odpowiedziała Calineczka — byłoby 
bardzo smutno myszy polnej, gdybym ją tak porzuciła.

— Więc bądź zdrowa, kochana, dobra Calineczko! — 
zaszczebiotała wesoło jaskółka i przez słoneczny otwór 
wzleciała ku górze i zniknęła w ciepłym blasku.

Dziewczynka została sama i długo patrzała za nią ze łzami 
w oczach. Tak polubiła ptaszka!

— Kiwit! Kiwit! — rozległo się znów nad otworem, ale 
cień tylko przemknął i zniknął natychmiast.

Smutno teraz było maleńkiej. Mysz jej nie pozwalała 
oddalać się z norki, a dokoła rosło zboże takie gęste 
i wysokie, że dla Calineczki stanowiło las prawdziwy, 
w którym nie widać jasnego słoneczka.

Tęskniła więc do światła i do słońca.
— Winszuję ci, moja droga — rzekła dnia pewnego  

stara mysz z zadowoleniem — kret oświadczył się  
o twoją rękę i będziesz panią, co się zowie. Wielkie  
to szczęście dla takiej ubogiej dziewczyny!  
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Trzeba tylko niezwłocznie zająć się wyprawą, bo do  
takiego domu musisz wejść zaopatrzona w bieliznę 
i wszelkie ubranie.

I zasiadła Calineczka do wrzeciona, a mysz najęła jeszcze 
cztery duże pająki, ażeby przędły dla niej dniem i nocą. 
Poczciwie się zajęła losem ubogiej sieroty.

Kret odwiedzał je każdego wieczora i codziennie narzekał 
na palące słońce. Ono to zamieniło ziemię w pył i kamień, 
a ludzie byli temu radzi i nazywali latem tę nieznośną porę 
roku. Ale lato przeminie, przyjdzie jesień chłodna i wtedy 
dopiero wyprawią wesele. Teraz o tem myśleć nie warto.

Dziewczynka okropnie się bała tej jesieni, bo nie miała 
ochoty zostać żoną kreta. Taki nudny, niezgrabny, ślepy; nie 
lubi słońca, kwiatów!

Co dzień o wschodzie i zachodzie słońca stawała przed 
norką myszy i z tęsknotą patrzała w górę, gdzie szumiały 
kłosy, jak las gęstego zboża. A ile razy wietrzyk je rozdzielił 
tak, że mogła zobaczyć kawałek błękitu, ogarniał ja żal 
niezmierny i myślała o szczęśliwej i wesołej jaskółce. Jak ona 
buja swobodnie, daleko! Żeby ją znów zobaczyć na chwilę! 
Ale zapewne nigdy jej więcej nie spotka…

Jesień nadeszła wreszcie i wyprawa była gotowa.
— Za cztery tygodnie wesele — powiedziała mysz polna 

z radością.
Wtedy Calineczka rozpłakała się na dobre i przyznała się 

myszy, że nie chce być żoną takiego nudnego kreta.
Mysz rozgniewała się strasznie.
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— A to co za głupota! — zawołała. — Słyszał kto coś 
podobnego! Radzę ci po dobremu, wybij sobie z głowy 
taki śmieszny upór, bo cię sama ukąszę białymi ząbkami. 
Także grymasy! Taki bogacz, uczony, o wszystkim mówić 
może! A futro aksamitne? Sama królowa nie ma podobnego. 
Kuchnia, piwnica pełna. Dziękuj Bogu za takie szczęście!

Nastąpił dzień wesela. Kret wyszedł po narzeczoną, aby ją 
zabrać do siebie. Odtąd będzie mieszkała głęboko pod ziemią 
i nie zobaczy już nigdy słońca, bo kret go znieść nie może. 
Biedna dziecina pochyliła główkę i wyszła raz ostatni 
pożegnać świat Boży.

— Żegnaj mi, słonko złote! — zawołała i wyciągnęła 
rączki. — Żegnaj, słonko miłe!

Z jednej strony światło dziwnie przeglądało przez las 
żółtych słomek, więc poszła w tę stronę kilka kroków 
i ujrzała, że zboże tu już zżęto, i krótkie źdźbła tylko 
wyglądały z ziemi. Ale słońce przyświecało za to bez 
przeszkody i widać było wszystko dokoła.

— Żegnaj mi, żegnaj, słonko! — powtarzała.
Objęła mały, czerwony kwiatuszek i szeptała ze łzami:
— Pozdrów ode mnie jaskółkę. Może zobaczysz ją kiedy. 

Pożegnaj ja ode mnie.
— Kiwit! kiwit! — rozległo się tuż nad jej główką. 

Podniosła oczy: jaskółka krążyła tuż nad nią.
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Ucieszyła się bardzo, spostrzegłszy dziewczynkę, 
i natychmiast usiadła przy niej. A Calineczka zaczęła jej 
mówić, że ma zostać żoną szkaradnego kreta i mieszkać 
odtąd głęboko pod ziemią, gdzie słońce nigdy nie dochodzi.

Przy tych słowach rozpłakała się serdecznie.
— Nie płacz — rzekła jaskółka. — Zima już nadchodzi 

i wybieram się w podróż do cieplejszych krajów; leć ze mną. 
Usiądziesz mi na grzbiecie pomiędzy skrzydłami i uciekniemy 
obie od brzydkiego kreta i jego ciemnego mieszkania. 
Uciekniemy daleko, za góry, za morza, gdzie słońce jaśniej, 
cieplej jeszcze świeci, gdzie kwitną cudne kwiaty. Leć ze mną. 
Tyś mi ocaliła życie, gdy leżałam zziębnięta w ciemnym lochu, 
ja bym cię chciała ocalić od kreta.

— Dobrze, polecę z tobą — rzekła Calineczka.
Jaskółka przytuliła się do ziemi, dziewczynka weszła 

na nią i przywiązała się paskiem do mocniejszych piórek. 
Potem ptaszek wzleciał w powietrze i płynął ponad lasami, 
morzami, wznosił się ponad góry, wiecznym okryte 
śniegiem. Tam było zimno, lecz dziewczynka skryła się 
pod skrzydełka ptaszka i tylko małą główkę wysunęła, aby 
widzieć te cuda, jakich pełno na świecie Bożym.

Doleciały na koniec do cieplejszych krajów. Tutaj słońce 
świeciło jaśniej i goręcej, niebo było wyższe i dziwnie 
błękitne, a po rowach i płotach rosły najpiękniejsze zielone 
i granatowe winogrona. W lasach było pełno cytryn 
i pomarańcz, w powietrzu zapach kwiatów, prześliczne dzieci 
biegały po drodze, goniąc się z motylami.
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Ale jaskółka leciała wciąż dalej, gdzie jeszcze piękniej 
było, jeszcze cieplej.

Zatrzymała się wreszcie nad dużym, błękitnym jeziorem, 
otoczonym drzewami zielonymi, wśród których widać 
było biały pałac marmurowy. Wino oplatało wysokie 
kolumny wkoło pałacu, a w górze pod dachem kryły się 
gniazda jaskółek.

— Oto mój dom — rzeki ptaszek. — Ale nie wypada, 
abyśmy mieszkali razem. Zresztą nie ma potrzeby. Gniazdo 
nie urządzone odpowiednio, byłoby ci w niem ciasno, 
niewygodnie i za wysoko. Wybierz sobie lepiej który z tych 
wspaniałych kwiatów, co tu rosną na klombach, a od razu 
tam cię zaniosę, i będzie ci dobrze, jak w raju.

Calineczka klasnęła w dłonie.
— Ach, to będzie prześlicznie!
I wybrała wielki kwiat biały, rosnący między 

odłamami skruszonej przez czas kolumny. Jaskółka 
podfrunęła i posadziła dziewczynkę na błyszczącym, 
zielonym listku. Calineczka natychmiast chciała wejść do 
kwiatka, aby wypocząć po długiej podróży, lecz jakże się 
przestraszyła i zdziwiła, kiedy ujrzała wewnątrz małego 
człowieka, podobnego do siebie, tylko w złocistej koronie 
i z przejrzystymi skrzydłami u ramion. Ciało jego było także 
przezroczyste, jak gdyby z najpiękniejszego kryształu, oczy 
jak dwie iskierki, a strój tak wspaniały, jakiego dotąd jeszcze 
nigdy nie widziała.
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Był to duch tego kwiatu, elf maleńki. Każdy kwiatek 
w tym kraju miał takiego ducha, który w nim mieszkał; 
w jednym chłopcy, w innych dziewczynki; ale ten był 
królem elfów.

— Ach, jaki on prześliczny! — szepnęła Calineczka 
do jaskółki.

Maleńki król przestraszył się wielkiego ptaka, lecz gdy 
ujrzał śliczną dziewczynkę, tak się ucieszył, że zapomniał 
zupełnie o strachu. Zdjął natychmiast z głowy swą złotą 
koronę, podał ją Calineczce i zapytał, czy chce być jego żoną, 
królową wszystkich kwiatów?

To przecież co innego, niż szkaradny syn ropuchy lub kret 
w aksamitnym futrze.

— Ach, czy ja jestem warta? — szepnęła 
zawstydzona Calineczka.

— Jesteś warta, bo jesteś dobra, śliczne dziecię, inaczej 
nie pokochałby cię ten ptaszek wielki i nie przyniósł aż tu 
na skrzydłach. Kto umiał zdobyć przyjaźń jaskółki, ten 
godzien zostać królową elfów.

Cóż to było za szczęście!
Ze wszystkich kwiatów wyfruwały lekkie, przejrzyste 

duchy, pojedynczo lub parami i śpieszyły złożyć królowej 
życzenia i cudne dary. Najbardziej ucieszyła ją jednak 
para przezroczystych skrzydeł wielkiej muchy; zaraz je 
przywiązano do ramion dzieweczki i mogła, jak inne 
elfy, przelatywać z kwiatka na kwiatek. Cieszyła się 
tym niezmiernie.
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A jaskółka usiadła na swoim gniazdeczku i śpiewała jej 
pieśń weselną. Śpiewała jak najpiękniej, lecz smutno jej było, 
że się musi rozstać z Calineczką.

— Nie będziesz się nazywała odtąd Calineczka — 
przemówił mąż do królowej — nie podoba mi się to imię. 
Będziesz nazywała się Maja.

Przez całe lato jaskółka cieszyła się wielkim szczęściem 
młodej pary i śpiewała jej cudne piosenki. Lecz przyszedł 
na nią czas odlotu.

— Bądź szczęśliwa! Bądź zdrowa! — powtarzała smutnie, 
wybierając się w podróż daleką.

I przyleciała z powrotem do Danii, do swego gniazdka 
nad oknem człowieka, który wam opowiedział tę bajeczkę.

— Kiwit! Kiwit! — zawołała.
I stąd znamy całą historię.



Hans Christian Andersen

Calineczka

Narodziny Calineczki
Pewna kobieta chciała mieć bardzo małe dziecko.
Poprosiła o pomoc czarownicę.
Czarownica dała kobiecie specjalne ziarenko jęczmienia.

Kobieta wróciła do domu i zasadziła ziarenko w doniczce od 
kwiatów.
Z ziarenka szybo wyrósł kwiatek.
Nagle kwiat otworzył się.
W środku stała mała dziewczynka.
Kobieta nazwała dziewczynkę Calineczką.
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Ropucha porywa Calineczkę
Pewnego razu w nocy do pokoju wskoczyła brzydka ropucha.
Calineczka spała w swoim małym łóżku z łupiny orzecha.
Ropucha zobaczyła Calineczkę i pomyślała:
„Jaka piękna dziewczynka!
To będzie żona dla mojego syna”.
Złapała Calineczkę 
i zabrała ją do swojego mieszkania.

Mieszkanie ropuchy było w błocie nad rzeką.
Ropucha chciała przygotować nowe mieszkanie dla swojego 
syna i Calineczki.
Położyła Calineczkę na liściu na rzece.
Calineczka nie mogła uciec.
Calineczka obudziła się 
i zaczęła płakać.
Ropucha z synem przypłynęli do Calineczki.

Syn ropuchy był bardzo brzydki.
Calineczka nie chciała zostać jego żoną.
Calineczka usiadła na liściu 
i głośno płakała.
Była bardzo smutna.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Rybki pomagają Calineczce
Małe rybki usłyszały płacz Calineczki.
Postanowiły jej pomóc.
Przegryzły łodygę 
i listek zaczął płynąć.
Calineczka płynęła rzeką 
i oglądała świat.
Uśmiechała się, była wesoła.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Chrabąszcz porywa Calineczkę
Nagle przyleciał duży chrabąszcz 
i porwał Calineczkę z listka.
Chrabąszcz zabrał Calineczkę na drzewo.
Chrabąszcz mówił, 
że Calineczka jest bardzo ładna.
Przynosił jej pyszne jedzenie.

Calineczka nie wyglądała jak chrabąszcz.
Calineczka wyglądała jak mały człowiek.
Inne chrabąszcze mówiły, 
że Calineczka jest brzydka.
Śmiały się z niej i dokuczały jej.
Chrabąszcz zmienił zdanie.
Teraz uważał, że Calineczka jest brzydka.
Zabrał Calineczkę 
i zostawił na łące.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Samotna Calineczka
Calineczka zamieszkała w lesie.
Mieszkała tam całe lato i jesień.
Zaczęła się zima.
Zima była bardzo długa i mroźna.
Calineczka była głodna.
Było jej bardzo zimno.
Calineczka ruszyła szukać nowego mieszkania.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Calineczka mieszka u myszy polnej
Calineczka znalazła na polu mieszkanie myszy polnej.
Mysz była bogata.
Miała duże mieszkanie i dużo jedzenia.
Calineczka poprosiła o pomoc.
Mysz zaprosiła Calineczkę do domu.
Powiedziała:
„Możesz u mnie mieszkać.
Musisz tylko sprzątać moje mieszkanie 
i opowiadać mi historie”.
Calineczka się zgodziła.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Kret zakochuje się w Calineczce
Obok myszy pod ziemią mieszkał kret.
Kret był bardzo bogaty.
Miał duże mieszkanie.
Lubił rozmawiać.
Nie lubił słońca i kwiatów.
Pewnego dnia przyszedł do myszy w odwiedziny.
Zobaczył Calineczkę i się w niej zakochał.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Calineczka opiekuje się jaskółką
Pewnego dnia kret zaprosił Calineczkę i mysz do swojego 
mieszkania.
Pokazał im nowy korytarz.
W korytarzu leżała martwa jaskółka.
Calineczka zobaczyła jaskółkę 
i zrobiła się smutna.
Calineczka przytuliła się do jaskółki 
i usłyszała bicie serca.
Jaskółka była żywa, ale bardzo słaba.

Calineczka opiekowała się jaskółką przez całą zimę.
Przynosiła jej picie i jedzenie.
Zrobiła jej wygodne łóżko.
Przyszła wiosna.
Jaskółka była już zdrowa.
Chciała wylecieć z korytarza 
i zabrać ze sobą Calineczkę.
Calineczka nie zgodziła się.
Nie chciała zostawiać myszy samej.
Jaskółka poleciała,
a Calineczka została z myszą.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Ślub Calineczki i kreta
Kret poprosił Calineczkę, 
żeby została jego żoną.
Kret nie lubił lata 
i zaplanował wesele na jesień.
Mysz zaczęła przygotowywać  ubranie dla Calineczki.
Calineczka nie lubiła kreta i nie chciała zostać jego żoną.
Nie chciała mieszkać w korytarzach pod ziemią.
Mysz powiedziała Calineczce:
„Kret jest bogaty. 
Ma dużo jedzenia i duże mieszkanie.
Musisz zostać jego żoną”.

Nadszedł dzień wesela.
Calineczka płakała, była bardzo smutna.
Nagle zobaczyła jaskółkę.
Jaskółka usiadła obok Calineczki 
i powiedziała:
„Zbliża się zima.
Będę leciała do ciepłych krajów.
Leć ze mną.
Usiądziesz na mnie i polecimy razem.
Gdy byłam chora, pomogłaś mi.
Teraz ja chcę pomóc tobie”.
Calineczka zgodziła się 
i poleciała razem z jaskółką.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Spotkanie z królem elfów
Jaskółka zabrała Calineczkę do ciepłych krajów.
Było tam bardzo pięknie.
Świeciło słońce.
Rosły kolorowe kwiaty i wysokie drzewa.
Jaskółka pokazała Calineczce swój dom.
Powiedziała:
„To moje gniazdo.
Tutaj będzie ci niewygodnie.
Wybierz sobie kwiatek i w nim zamieszkaj”.

Calineczka wybrała kwiatek.
Chciała wejść do środka,
ale w środku był mały człowiek.
Mały człowiek miał złotą koronę i skrzydła.
Był piękny.
Ten mały człowiek to król elfów.

W tym kraju w każdym kwiatku mieszkał mały człowiek.
Ci mali ludzie nazywali się elfami.
Król elfów zobaczył Calineczkę i jaskółkę.
Król elfów spytał Calineczki, 
czy chce zostać jego żoną.
Calineczka była bardzo zdziwiona.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Król powiedział:
„Jaskółka została twoim przyjacielem.
Musisz być bardzo dobra.
Możesz zostać moją żoną i królową elfów.
Teraz będziesz miała nowe imię — Maja”.
Calineczka zgodziła się.
Była bardzo szczęśliwa.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Marzę o dziecku. Posadź to ziarno. Jaka ona malutka.
To Calineczka.

To mój syn. Będziesz jego żoną.

Koak, koak, brekekeks!

Nie bój się. Uratujemy cię.

Ach!
Jak tu pięknie!

Materiał�ćwiczeniowy�dla�uczniów�niepełnosprawnych�mających�trudności�w�uczeniu�się�i/lub�komunikowaniu�się,�
w�tym�niesłyszących,�słabosłyszących,�z�niepełnosprawnością�intelektualną,�autyzmem�i�afazją�
Wykonawca:�Uniwersytet�Warszawski,�Wydział�Polonistyki,�Pracownia�Lingwistyki�Migowej
Zadanie�zlecone�i�fi�nansowane�przez�Ministra�Edukacji�i�Nauki
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Jesteś bardzo piękna.
Jaka ona brzydka. Ma tylko dwie

nogi. Nie ma różków.
Fe! Jaka ona chuda.

Czy ktoś mi pomoże?

Dwa dni nic nie jadłam.
Dam ci jeść, możesz zostać

ze mną przez zimę.

Będzie u kreta szczęśliwa.

Chciałbym, żeby była moją żoną.

Materiał�ćwiczeniowy�dla�uczniów�niepełnosprawnych�mających�trudności�w�uczeniu�się�i/lub�komunikowaniu�się,�
w�tym�niesłyszących,�słabosłyszących,�z�niepełnosprawnością�intelektualną,�autyzmem�i�afazją�
Wykonawca:�Uniwersytet�Warszawski,�Wydział�Polonistyki,�Pracownia�Lingwistyki�Migowej
Zadanie�zlecone�i�fi�nansowane�przez�Ministra�Edukacji�i�Nauki
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Biedny ptaszek.

Ptaki nie mają wartości.
Po co ptakowi śpiew, kiedy zimą

umiera z głodu.
Może to ta jaskółka

mi śpiewała.

Dziękuję, że śpiewałaś w lecie.

Następnej nocy.

Dziękuję ci. Jesteś bardzo dobra.

Pomogę ci.

Leć ze mną.

Nie mogę. Mysz byłaby
bardzo smutna.

Nie lubię słońca
i kwiatów.Za cztery tygodnie

wasze wesele.

Przyszła wiosna. Kończy się lato.

Materiał�ćwiczeniowy�dla�uczniów�niepełnosprawnych�mających�trudności�w�uczeniu�się�i/lub�komunikowaniu�się,�
w�tym�niesłyszących,�słabosłyszących,�z�niepełnosprawnością�intelektualną,�autyzmem�i�afazją�
Wykonawca:�Uniwersytet�Warszawski,�Wydział�Polonistyki,�Pracownia�Lingwistyki�Migowej
Zadanie�zlecone�i�fi�nansowane�przez�Ministra�Edukacji�i�Nauki
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Żegnaj, słonko!
Pożegnaj ode mnie

jaskółkę.

Uratuję cię od kreta. Poleć ze mną
do ciepłych krajów.

Dobrze.

Jaki on śliczny.
Zostaniesz moją żoną?

Będziesz nazywać się Maja.

Materiał�ćwiczeniowy�dla�uczniów�niepełnosprawnych�mających�trudności�w�uczeniu�się�i/lub�komunikowaniu�się,�
w�tym�niesłyszących,�słabosłyszących,�z�niepełnosprawnością�intelektualną,�autyzmem�i�afazją�
Wykonawca:�Uniwersytet�Warszawski,�Wydział�Polonistyki,�Pracownia�Lingwistyki�Migowej
Zadanie�zlecone�i�fi�nansowane�przez�Ministra�Edukacji�i�Nauki
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Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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1. Przeczytaj krótki opis książki.

Autorem baśni „Calineczka” jest Hans Christian Andersen.

„Calineczka” pierwszy raz została wydana w 1835 roku w tomie „Baśnie 
opowiedziane dla dzieci”. 

Dzieci na całym świeci bardzo lubią baśnie Andersena. Przetłumaczono 
je na ponad 80 języków. „Calineczkę” na język polski przetłumaczyła 
Cecylia Niewiadomska.

Na podstawie baśni powstało wiele filmów animowanych.

„Calineczka” jest krótką baśnią. Akcja toczy się gdzieś w Danii i w ciepłych 
krajach, od wiosny do jesieni następnego roku. Historia dzieje się wśród 
zwierząt i baśniowych postaci. 

Główną bohaterką jest malutka dziewczynka, która pojawiła się z ziarna 
w domu dobrej kobiety. Dziewczynka była bardzo ładna i dobra. Kochała 
przyrodę. Umiała pięknie śpiewać. Z domu kobiety porwała ją ropucha, aby 
zostałą żoną jej syna. Dziewczynka uciekła dzięki pomocy rybek. Potem poznała 
inne zwierzęta i przeżyła różne przygody. Calineczka pomagała innym i sama 
korzystała z pomocy. Baśń kończy się szczęśliwie dla Calineczki.

2. Uzupełnij zdania. Możesz skorzystać z wyrazów w tekście.

Calineczka jest malutką ....................................... . Urodziła się z ....................................... .

Z domu porwała ją ....................................... , żeby była ................................................................. .

W ucieczce pomogły jej ....................................... .

Dziewczynka miała różne ....................................... . Spotkała różne ....................................... . 

Calineczka korzystała z ....................................... zwierząt i sama im ....................................... .

Calineczka była ................................................................. i .......................................... .



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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3.  Na podstawie tekstu dokończ rysunek lub wykonaj własny. Nadaj mu tytuł.

Obrazek ma tytuł: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  .

Obrazek ma tytuł: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  .



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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1. Podkreśl nazwy zwierząt, które występują w baśni.

łoś

indyk

kot

zebra

rak

rybki

kret

wąż

gęś

pies

mysz polna

bocian chomik ropucha motyl

chrabąszcz jaskółka

a)  Uporządkuj nazwy zwierząt w kolejności ich występowania w baśni.

........................................ , ........................................ , ........................................ , ........................................ , 

........................................ , ........................................ , ........................................ 

b)  Nazwy pozostałych zwierząt zapisz w kolejności alfabetycznej.

........................................ , ........................................ , ........................................ , ........................................ , 

........................................ , ........................................ , ........................................ , ........................................ , 

........................................ , ........................................ 
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2.  Uzupełnij zdania o zwierzętach wyrazami z ramek.

błocie

małe

na liściu

Porwał

synem 

pomogły

śliczny

ogromny

żoną

sprytne

biały

nie podobała się zostawił

mówić brzydkaa)

b)

c)

d)

Ropucha była ....................................... . Razem z ....................................... mieszkała 

w czarnym ....................................... . Syn ropuchy nie umiał ....................................... . 

Calineczka miała zostać jego ....................................... .

Rybki były ....................................... i ....................................... . Przegryzły łodyżkę liścia 

i ....................................... Calineczce.

Motyl był ....................................... i ....................................... . Ciągnął Calineczkę 

....................................... po rzece.

Chrabąszcz był ....................................... . ....................................... Calineczkę  

i ....................................... , bo ................................................................. innym chrabąszczom.
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przyjęła

pomogła

bogaty

bogata

ranna

słońca

troskliwa

wdzięczna

mądry

serce

uratowała

kwiatów wzrok ptaków

e)

g)

f)

Mysz polna była ....................................... . Miała dobre ....................................... , 

bo ....................................... dziewczynkę do domu. Była ....................................... .

Jaskółka jesienią nie odleciała, bo była ....................................... . 

Calineczka ....................................... jej życie. Jaskółka była ....................................... 

i ....................................... dziewczynce uciec.

Kret był ....................................... i ....................................... . Miał bardzo słaby 

....................................... . Nie lubił ....................................... , ....................................... 

 ....................................... . 
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3. Przeczytaj opis i napisz, jak nazywa się to zwierzę.

Ma błyszczące czarne futro, jest ślepy, mieszka pod ziemią, nie lubi słońca 
i kwiatów.

............................................................................................................................................................................. 

Ma szare futro, mieszka w norce.

............................................................................................................................................................................. 

Umie latać, jest biało-czarna, ma pazurki, dziób i pióra.

............................................................................................................................................................................. 

Umie latać, ma skrzydełka, jest delikatny i biały.

............................................................................................................................................................................. 

4.  W dostępnych źródłach sprawdź, jak wyglądają ropucha i chrabąszcz. Narysuj 
lub wklej zdjęcia. Opisz wybrane zwierzę (jaki ma kolor, ile ma nóg, jak się 
porusza, gdzie mieszka).

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
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...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
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1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1�� O czym marzyła kobieta?
a)�o domu 
b)�o dziecku 
c)� o sławie

2�� Co wyrosło z ziarenka?
a)�chwast 
b)�drzewo 
c)� kwiat

3�� Jak dziewczynka miała na imię?
a)�Cecylia 
b)�Celina 
c)� Calineczka

4�� Kto jako pierwszy porwał dziewczynkę?
a)� ropucha 
b)�robak 
c)� żuk

5�� Kto pomógł dziewczynce uciec?
a)�kot 
b)�rybki 
c)�mysz

6�� Kto potem porwał dziewczynkę?
a)�chrabąszcz 
b)� jeż 
c)� pająk

7�� Gdzie Calineczka spędziła lato i jesień?
a)�w domu 
b)�w norce 
c)�w lesie
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8�� U kogo dziewczynka zamieszkała w zimie?
a)�u jaszczurki 
b)�u myszy 
c)� u wiewiórki

9�� Kim opiekowała się Calineczka?
a)� jaskółką 
b)�robakiem 
c)� pająkiem

10��Co kret planował jesienią?
a)�wycieczkę 
b)�ślub 
c)� sen

11��Jak dziewczynka uciekła od kreta?
a)�wyszła na zakupy 
b)�pobiegła do lasu 
c)� odleciała z jaskółką

12��Kogo Calineczka poznała w ciepłych krajach?
a)�starego wielbłąda 
b)�króla elfów 
c)� króla lwa

13��Co dostała Calineczka?
a)�nowe imię i skrzydełka 
b)�nową sukienkę i kapelusz 
c)� nowe buty i torebkę

14��Kto opowiedział autorowi historię małej dziewczynki?
a)� znajomy 
b)�babcia 
c)� jaskółka
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2. Uzupełnij tabelkę wyrazami z ramek.

Co wiemy o Calineczce?

Jak wyglądała? Gdzie mieszkała?

Calineczka była: �������������������������������������������

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

śliczna ładna u cioci na łące brzydka

malutka jak pszczółka

w mysiej norze

w domu kobiety

u ropuchy zgrabna na polu w kwiecie

w domku na drzewie

w norze kreta

mała jak dziecko

w łupince orzecha

niezgrabna

w ciepłych krajach
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3. Uzupełnij tabelkę wyrazami z ramek.

Co czuła Calineczka?

W domu kobiety Calineczka była: ����������������������������������������������������������������������������

...............................................................................................................

U ropuchy Calineczka była: ����������������������������������������������������������������������������

...............................................................................................................

Na łące Calineczka była: ����������������������������������������������������������������������������

...............................................................................................................

W mysiej norze Calineczka była: ����������������������������������������������������������������������������

...............................................................................................................

W ciepłych krajach Calineczka była: ����������������������������������������������������������������������������

...............................................................................................................

samotna radosna smutna wesoła kochana

niepotrzebna

nieszczęśliwa

szczęśliwa

lubiana

spokojna

przestraszona

nielubiana

niekochana

potrzebna
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1.  Wpisz numery zdań zgodnie z kolejnością wydarzeń w opowiadaniu.  
Zdania możesz wyciąć i ułożyć w poprawnej kolejności przed sobą.

Kobieta marzyła o dziecku i poprosiła o pomoc czarownicę.

Z ziarenka od czarownicy wyrósł złotopurpurowy kwiat.

Ropucha w nocy wykradła śpiącą w łupince Calineczkę.

Ropucha planowała ślub Calineczki ze swoim synem.

Król ożenił się z Calineczką i podarował jej skrzydełka.

Calineczka płynęła na liściu po rzece.

Chrabąszcz porwał Calineczkę i zaniósł na drzewo.

Kret planował jesienią ślub z Calineczką.

Zimę Calineczka spędziła w domu bogatej myszy.

Calineczka w tajemnicy opiekowała się ranną jaskółką.

Rybki przegryzły łodyżkę liścia i uwolniły Calineczkę.

We wnętrzu kwiatu była mała, śliczna dziewczynka – Calineczka.

Calineczka uciekła z jaskółką do ciepłych krajów.

Calineczka spotkała maleńkiego króla elfów.

Całe lato i jesień dziewczynka mieszkała sama na łące.

Jaskółka wróciła do Danii i opowiedziała autorowi historię Calineczki.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

72Calineczka Kolejność wydarzeń

2. Odpowiedz na pytania.

Kto i jak spełnił marzenie kobiety?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego dziewczynka miała na imię Calineczka?

.............................................................................................................................................................................

Jakie zwierzęta porywały Calineczkę?

.............................................................................................................................................................................

Jakie zwierzęta pomagały Calineczce?

.............................................................................................................................................................................

Co planował kret?

.............................................................................................................................................................................

Z kim wzięła ślub Calineczka?

.............................................................................................................................................................................



kobieta
czarow

nica
być

m
ieć

daw
ać

ziarenko
m

alutka

dziecko
Calineczka

rosnąć
chcieć

nie chcieć
kw

iat
śliczna

syn
m

ów
ić

śpiew
ać

zabrać
ropucha

błoto
dobra

podobać się
nie podobać  

się
ożenić się

liść
strum

yk
sm

utna

siedzieć 
płakać

zerw
ać

ryby
w

strętny

płynąć
cieszyć się

oglądać
kw

iaty
krajobraz

głupi
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gość
pada śnieg

prosić
chrabąszcz

las
lato

zm
ienny

zm
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zaprosić
sprzątać
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ciepło

zakochać się
leżeć

kret
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zim
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otulić
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j
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odlecieć
przylecieć

jasno
ciem

no

król elfów
ośw

iadczyć się
zm

ienić
im

ię 
biały kw

iat
przystojny

m
iły

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

74Calineczka Tablice komunikacyjne



 
Kto napisał baśń „Calineczka”?

Pytanie

O
dpow

iedź a
Hans Christian Andersen.

H.Ch.A.

O
dpow

iedź b
Charles Perrault.

Ch.P.

Odpow
iedź c

Jacob i W
ilhelm

 Grim
m

.

i

J.G.
W

.G.

Zadanie 1: Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

75Calineczka Zadania do lektury



Zadanie 2: O
pow

iedz o przygodach Calineczki.  Użyj tablic.

o

M
iejsce na zapisanie w

ypow
iedzi ucznia.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

76Calineczka Zadania do lektury



Zadanie 3: O
pow

iedz o narzeczonych Calineczki.  Użyj tablic.

o

syn ropuchy
chrabąszcz

kret
król elfów

M
iejsce na zapisanie

odpow
iedzi ucznia.

M
iejsce na zapisanie

odpow
iedzi ucznia.

M
iejsce na zapisanie

odpow
iedzi ucznia.

M
iejsce na zapisanie

odpow
iedzi ucznia.
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Zadanie 4: Co w
iesz o Calineczce?  Użyj tablic.

o

Jaka była Calineczka?
Co lubiła Calineczka?

M
iejsce na zapisanie odpow

iedzi ucznia.
M

iejsce na zapisanie odpow
iedzi ucznia.
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Zadanie 5: Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

 
Pytanie 1

Czy Calineczka m
ogła zdecydow

ać, kogo poślubi?
 

Pytanie 2
O

 czym
 Calineczka zdecydow

ała?

o

O
dpow

iedź a
Tak.

O
dpow

iedź a
O

 ratow
aniu jaskółki.

o
j

O
dpow

iedź b
Nie.

O
dpow

iedź b
O

 ślubie z królem
 elfów

.

o
z

Odpow
iedź c

Nie w
iem

.
Odpow

iedź c
O

 ucieczce od chrabąszcza.

o
od
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Hans Christian Andersen

Syrena

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
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intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Hans Christian Andersen

Syrena
Tłumaczenie: Cecylia Niewiadomska 

Hen, daleko od brzegów, aż na środku morza, gdzie nic 
nie widać, tylko błękit nad falami, gdzie woda przezroczysta, 
jak kryształ najczystszy, a ciemnoszafirowa, jak bławatek, jest 
głębia niezmierzona, otchłań tak głęboka, iż żaden okręt tutaj 
przystanąć nie może, bo kotwica dna nie dosięgnie.

W tej niezgłębionej otchłani mieszkały piękne Syreny.
Dno piaszczyste i równe pokrywały lasy dziwacznych 

drzew i roślin, wysmukłych a giętkich, drżących 
za najlżejszym poruszeniem wody, jak żyjące istoty. 
Pośród drzew przemykały się ryby figlarne, wielkie 
i małe, zatrzymując się niekiedy na gałązkach, niby ptaki 
na drzewach. A na najgłębszym miejscu stał pałac królewski.

Wspaniały to był pałac władcy morza: mury z koralu, 
okna bursztynowe, a dach z muszli perłowych, które się 
otwierały albo zamykały, ażeby wpuszczać lub wypuszczać 
wodę. W każdej zaś muszli jaśniały perły kosztowne, tak 
wielkie, jakich żaden z monarchów na ziemi nie posiada 
w swym skarbcu.
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W tym pałacu mieszkał król morza z rodziną. Przed 
wielu laty owdowiał i odtąd matka jego wychowywała mu 
córki. Była to pani bardzo poważna i mądra, lecz tak dumna 
ze swego rodu, że nosiła dwanaście ostryg na ogonie, kiedy 
najdostojniejszym w królestwie osobom tylko sześć takich 
ozdób wolno było sobie przypinać. Zresztą zasługiwała 
na wielkie uznanie, szczególniej za troskliwość, z jaką się 
zajęła wychowywaniem powierzonych sobie wnuczek.

Księżniczek było sześć, a wszystkie piękne, lecz 
najmłodsza ze wszystkich najpiękniejsza. Przecudne złote 
włosy okalały twarzyczkę delikatną niby płatek róży, oczy 
błękitne jak najgłębsza woda, a zamiast nóg, mieniący się 
srebrem i złotem, łuską pokryty ogon.

Przez cały dzień syreny igrały wesoło w koralowych salach 
ojcowskiego zamku, których ściany okrywały żywe kwiaty. 
Otwierano wtedy bursztynowe okna, i rybki, jak jaskółki, 
wpływały do środka, jadły z rąk księżniczek i pieściły się 
z nimi.

Dokoła zamku był ogród wspaniały, pełen ognistych 
i błękitnych kwiatów; liście na drzewach były jak płomienie, 
owoce, niby złoto, błyszczące, zmienne, w ciągłym ruchu, 
niby żywe. Grunt stanowił piasek bardzo drobny, błękitnawy 
jak płomień siarki: wnętrze zaś wód napełniał jakiś blask 
łagodny, lekko błękitny, a taki przejrzysty, iż zdawać by 
się mogło, że to głębia nieba, nie otchłań morska. W dni 
pogodne widać było w górze słońce, niby kwiat purpurowy, 
z którego kielicha płyną promienie światła.
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Każda z księżniczek miała w tym ogrodzie własne 
grządki, które uprawiała sama, podług swojego gustu. Więc 
jedna swoim klombom dała kształty wieloryba, druga syreny, 
a najmłodsza słońca i zasadziła na nich kwiaty purpurowe, 
promieniście rozstrzelające się ze środka.

Dziwne to było dziecko ta mała królewna — zawsze 
ciche, zamyślone. Gdy inne siostry dzieliły się chciwie 
skarbami z rozbitego o skały okrętu, ona wybrała sobie 
tylko marmurowy, prześliczny posąg chłopca. Umieściła 
go następnie w ogrodzie na swojej grządce, pod płaczącą 
wierzbą o purpurowych liściach i złotych gałązkach. 
Wierzba rozrosła się z czasem cudownie, jej delikatne 
i giętkie warkocze spływały aż do ziemi, na piasek błękitny, 
a poruszając się tworzyły na nim ruchome plamy ciemnego 
fioletu; wyglądało to, jakby gałązki igrały z nieruchomymi 
korzeniami drzewa i chciały się z nimi całować.

Nie było dla niej większej przyjemności, jak słuchać 
opowiadania o ludziach. Babka po tysiąc razy musiała 
powtarzać wszystko, co sama wiedziała o świecie, o okrętach, 
miastach, ludziach i zwierzętach. Najbardziej zachwycało 
ją to, że na ziemi kwiaty wydają zapach, lasy są zielone, 
a rybki, które w nich żyją, śpiewają. Jak tam musi być ślicznie 
i rozkosznie!

Łatwo domyśleć się można, że rybkami matka królewska 
nazywała nasze ptaki, gdyż inaczej nie mogła nazwać 
zrozumiale stworzeń, których nie ma w morzu.
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— Każda z was to zobaczy — mówiła im zwykle — gdy 
skończy lat piętnaście. Wtedy będziecie mogły wypływać 
nocami na powierzchnie morza i przy blasku księżyca 
patrzeć na okręty, odległe miasta, lasy. Własnymi oczyma 
ujrzycie wtedy ludzi, poznacie świat inny.

Najstarsza siostra kończyła właśnie rok piętnasty, ale 
każda następna o rok młodsza była od swojej poprzedniczki, 
a tym sposobem najmłodsza Syrena jeszcze pięć lat musiała 
oczekiwać chwili wypłynięcia z głębin na powierzchnię. Lecz 
siostry przyrzekły sobie opowiadać wszystko, co zobaczą 
na górze, co im się dnia pierwszego najlepiej podoba, co im 
się zdarzy.

Powieści babki im nie wystarczały; zawsze te same, nie 
zaspokajały wcale ich ciekawości i tysiąca pytań, na które 
odpowiedzieć nikt nie umiał.

A najciekawsza z nich była najmłodsza, która jeszcze 
najdłuższy czas czekać musiała. Może dlatego była taka cicha 
i jakby zadumana, czy tęskniąca. W nocy stawała w oknie 
i przez ciemne wody patrzyła w górę i smutnym spojrzeniem 
ścigała rybki pluskające w fali. Niekiedy dostrzegła księżyc 
albo gwiazdy, błyszczące słabym i niepewnym blaskiem, lecz 
znacznie powiększone. Niekiedy ciemny obłok niespodzianie 
zakrywał przed jej wzrokiem gwiaździste sklepienie i znikał 
znów za chwilę; wiedziała wtedy, że nad nią przepłynął 
wieloryb lub okręt pełen ludzi. Ludzie płynęli nad nią, lecz 
nie domyślali się, że w głębi morza młoda Syrena z tęsknotą 
gorącą wyciąga ku nim ręce.
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Na koniec z sióstr najstarsza w dniu swoich urodzin 
pierwszy raz wypłynęła na powierzchnię morza.

Gdy powróciła, miała tysiąc wrażeń do opowieści, 
ale najmilszym jej się zdawało leżeć w blasku księżyca 
na piaszczystej ławie, wśród spokojnego morza i patrzeć 
z daleka na wielkie miasta po brzegach odległych, błyszczące 
tysiącami świateł jak gwiazdami, słuchać dalekiej muzyki 
i wrzawy, turkotu wozów, gwaru mowy ludzkiej i głosu 
dzwonów kościelnych…

Siostry słuchały wszystkie zachwycone, najmłodsza tylko 
księżniczka milczała. A potem późno w noc stała przy oknie 
i przez ciemne wody patrzyła ku górze, myśląc o wielkich 
miastach, pełnych wrzawy i turkotu, połyskujących tysiącami 
świateł i o dzwonach kościelnych, których głos daleki zdawał 
się płynąć aż do niej przez fale.

Następnego roku druga siostra mogła znowu wypłynąć 
na powierzchnię wody. Ta wynurzyła się z morskiej otchłani 
w chwili, gdy słońce miało tonąć w morzu, i ta chwila wydała 
jej się najpiękniejsza. Niebo jaśniało niby złoto roztopione, 
a piękności obłoków opisać się nie da. Złociste, purpurowe 
i bladoróżowe, płynęły w stronę słońca, a pomiędzy nimi 
przeciągał długi, biały sznur dzikich łabędzi. Chciała 
płynąć wraz z nimi, lecz gwiazda ognista właśnie skryła 
się w morzu, a wraz z nią zagasły blaski fal i obłoków, 
pociemniało wszystko.
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Trzecia księżniczka była odważniejsza, toteż nie 
zatrzymała się na pełnym morzu, lecz popłynęła aż do 
ujścia wielkiej, szerokiej rzeki. Tutaj ujrzała zielone winnice, 
rozpostarte na wzgórzach, zamki i pałace, wynurzające 
się z leśnej gęstwiny, słyszała głosy ptaków. Słońce paliło 
tak mocno, że nieraz musiała się zanurzać w chłodnej 
wodzie, aby odświeżyć trochę twarz i ciało. W małej zatoce 
spostrzegła gromadkę pluskających się dzieci. Były nagie, 
bladoróżowe, a zamiast rybiego ogona, miały po dwie 
podpórki do biegania — pływały jednak doskonale. Chciała 
się z nimi pobawić, lecz zaraz uciekły przestraszone, gdy ją 
zobaczyły, a jakieś czarne zwierzę rzuciło się ku niej, ujadając 
tak strasznie, że uciekła na pełne morze.

Ale nie zapomni tych wspaniałych lasów, winnic 
zielonych, głosu ptasząt i dzieci ludzkich, tak wesoło 
pluskających się w wodzie, chociaż miały tylko dwie proste 
podpórki zamiast pięknego rybiego ogona.

Czwarta z sióstr, najmniej śmiała, wolała pozostać 
na pełnym morzu. Ono wydało jej się najpiękniejsze. Dokoła 
widok rozległy, bez końca, a nad nią niebo, niby dzwon 
błękitny. Z dala widziała żagle statków, niby skrzydlate mewy, 
delfiny pluskały się wkoło na falach, a wieloryby wyrzucały 
z nozdrzy w górę bijące, potężne fontanny.
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Urodziny piątej siostry przypadały w zimie, zobaczyła 
też ona rzeczy całkiem nowe, niepodobne do tego, co inne 
widziały. Gdy wychyliła głowę na powierzchnię, ujrzała 
morze dokoła zielone, a po nim, niby perły, pływały 
olbrzymie góry lodowe, większe niż kościelne wieże, 
dziwacznych kształtów, a błyszczące w słońcu niby diamenty. 
Usiadła na najwyższej, skąd mogła spojrzeniem objąć 
przestrzeń bez końca. I zaczęła śpiewać. Wiatr igrał z jej 
długimi złotymi włosami, a strwożeni żeglarze odwracali 
oczy i odpływali śpiesznie w inną stronę.

Lecz przed wieczorem niebo pociemniało, pokryło 
się chmurami; grom rozległ się ponury, jasne błyskawice 
jak złote węże rozdzierały czarne masy obłoków, a morze 
wzburzone piętrzyło się falami, podnosząc wysoko 
lodowe skały, mieniące się w świetle ognistych błyskawic. 
Na okrętach zwijano żagle, przerażenie ogarnęło marynarzy. 
Ale ona siedziała spokojnie na górze wichrem pędzonej 
i patrzyła śmiało na błyskawice w chmurach szalejące 
i szalejące na morzu bałwany.

Zachwyty jednak wszystkich sióstr zazwyczaj niedługo 
trwały. Każda z tęsknotą czekała godziny, w której wypłynie 
na powierzchnię morza, każda wracała szczęśliwa i dumna, 
opowiadając nieskończone dziwy o doznanych wrażeniach, 
ale w krótkim czasie przestawały ją zajmować te wycieczki. 
I po miesiącu każda zapewniała, że pomimo wszystko, 
najpiękniej jest w domu, na dnie morza, w otchłani.
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Niekiedy przed wieczorem starsze siostry 
wypływały razem na powierzchnię wody, trzymając się 
za ręce i śpiewając głośno. Głosy miały przecudne i kiedy 
spostrzegły, że zbliża się burza i niejeden okręt zginie 
zapewne wśród walki żywiołów, podpływały do statków, aby 
słodkim śpiewem uspokoić żeglarzy, mówiąc im, jak pięknie 
tam, na dnie morza, w królestwie ich ojca. Lecz majtkowie 
śpiewu ich nie rozumieli, brali go za szum burzy i bardziej 
trwożyli się jeszcze: a piękności otchłani nie poznali także, 
bo gdy okręt się rozbił, tonęli i tylko martwe ich zwłoki 
przynosiły fale do królewskiego pałacu z korali.

A gdy tak siostry wieczorem wesoło, ująwszy się za ręce, 
płynęły ku górze, młoda Syrena zostawała sama i, stojąc 
w oknie, patrzyła za nimi. I było jej tak smutno, że chciałaby 
płakać, ale płakać nie mogła. Syrena łez nie ma i dlatego 
cierpi bardziej od człowieka.

— Ach, kiedyż skończę już te piętnaście lat! — mówiła 
sobie. — Kiedyż ujrzę ludzi i świat ten cały, za którym tak 
tęsknię, który tak kocham, choć nie wiem dlaczego?…

Nadszedł na koniec ten dzień uroczysty.
— Jesteś dorosła — rzekła do niej babka, matka królewska 

— możesz wypłynąć na górę, ale cię muszę przedtem ubrać 
odpowiednio. Jesteś księżniczką.

I umieściła jej na złotych włosach wieniec liliowy,  
lecz nie z żywych kwiatów, o, kosztowniejszy!  
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Każdy płatek kwiatu stanowiło pół perły olbrzymiej, 
bezcennej; a na ogonie babka przypięła jej osiem 
srebrzystych ostryg, jak na królewnę przystoi.

— Och, jak to boli! — skarżyła się mała.
— Trudno, moja droga. Jesteś księżniczką przecie 

i o tym pamiętać powinnaś. Godność twoja wymaga 
pewnego przymusu.

Syrena tylko westchnęła cichutko. Ona by chętnie 
odrzuciła cały ten przepych, tę koronę z lilii perłowych, ona 
wolałaby lekki wianuszek z kwiatów swojego ogródka — lecz 
jest… księżniczką!

Westchnęła znowu, ale spojrzała na babkę i uśmiechnęła 
się. Po co ją smucić? Za to, że dobra, że taka troskliwa?

— Bądźcie zdrowi, najdrożsi! — rzekła i leciuchno niby 
powietrzna bańka podniosła się w górę.

Słońce już zaszło, kiedy wychyliła głowę z wilgotnej fali, 
lecz obłoki jeszcze płonęły żywym złotem i purpurą ponad 
zachodem, a na wschodniej stronie już migotała na ciemnym 
błękicie gwiazda wieczorna. Powietrze było świeże, czyste 
i spokojne i Syrenka odetchnęła nim pierwszy raz w życiu 
z niepojętą rozkoszą.

Lecz oto na fali ujrzała okręt, piękny trójmasztowiec; 
żagle były zwinięte, gdyż najlżejszy wietrzyk nie poruszał 
powietrza i nie mącił powierzchni wody. Tylko z najwyższego 
masztu spływała jasna flaga. Na pokładzie za to roiło się od 
ludzi, majtkowie siedzieli na rejach i linach, muzyka grała, 
śpiew głuszył ją czasem.
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Ściemniło się; na statku błysnęły światełka, coraz ich 
więcej na dole i w górze, różnobarwne, jaśniejące wśród 
ciemności jak tajemnicze znaki. O, jak ich dużo! Statek 
jaśnieje i gore, rozlewa blask dokoła. Jakże nie przyjrzeć się 
z bliska?

Syrena podpłynęła do okna kajuty, a ile razy woda się 
podniosła, mogła zajrzeć do środka przez szyby przejrzyste. 
I tutaj pełno ludzi; wszyscy strojni, piękni, lecz najpiękniejszy 
z nich młody królewicz o wielkich, czarnych oczach 
i dobrym uśmiechu. Jakiż on piękny, jaki musi być dobry! 
I jaki młody, nie ma więcej nad szesnaście lat, muszą być 
w równym wieku: jakżeby chciała zbliżyć się do niego, 
przemówić ludzkim głosem!

Nie wiedziała, że na okręcie obchodzono urodziny 
królewicza i stąd zabawa, tańce. Na pokładzie wesoło tańczyli 
majtkowie, a gdy książę wyszedł z kajuty, tysiące rakiet 
błysnęło w powietrzu i dzień się zrobił nagle. Przerażona 
Syrena skryła się pod wodę, lecz wypłynęła zaraz i wydało jej 
się, że z ciemnego nieba spadają w morze wszystkie gwiazdy 
złote. Nic podobnego nigdy nie widziała!

A to nie koniec — coraz coś nowego: to złote słońce 
rozpryska się w górze, płyną ogniste ryby, gwiazdy, wstęgi, 
a wszystko się odbija w spokojnej, lustrzanej powierzchni 
oceanu. Co za cuda, cuda! Na pokładzie tak jasno, że nie tylko 
ludzi, ale najcieńszą linę widać z dala. A ludzie tacy piękni. 
Książę najpiękniejszy, uśmiecha się, życzliwie ściska dłonie 
majtków, a muzyka rozbrzmiewa i płynie po fali hen, daleko.
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Noc płynie, lecz księżniczka zapominała o tym. Nie myśli 
o powrocie, nie może oderwać oczu od ludzi i od królewicza. 
Różnobarwne światła zagasły na statku, nie strzelają rakiety, 
nie słychać muzyki i śpiewu, lecz w głębi morza szum 
jakiś się zrywa i płynie z dala stłumiony a groźny. Syrena 
położyła się na silnej fali i kołysze się lekko, a ile razy woda ją 
podniesie, zagląda w okna kajuty książęcej.

Okręt tymczasem poruszył się z miejsca i posuwa się 
dalej. Wiatr nadyma żagle, fale wzbierają coraz potężniejsze, 
biegną z głuchym pomrukiem, piętrzą się i wznoszą. 
Błysnęło w oddaleniu. Burza idzie.

Okręt mknie coraz szybciej, a Syrena za nim. Ani 
na chwilę nie spuszcza go z oczu. Bawi ją taka podróż, cieszy 
ta gonitwa.

Na pokładzie ruch wzrasta, majtkowie zwijają rozpięte 
żagle, przeciągają liny, gotują się do walki. Statek niknie 
jak strzała pośród czarnych gór wodnych, które go 
podnoszą na szczyt spienionych bałwanów, to znowu 
strącają w przepaść. Ryk już nie ustaje, bałwany uderzają 
o siebie z łoskotem, piętrzą się białe grzywy na ich karkach, 
z trzaskiem padają w nie złote pioruny.

A okręt mknie i ginie, wzlatuje i tonie jak błyskawica.
Syrena śpieszy za nim. Ach, jak jej wesoło! Lecz niewesoło 

żeglarzom na statku: okręt się słania, trzeszczy, fale uderzają 
o jego boki z gniewem i wściekłością, rzucają nim jak piłką, 
wreszcie maszt wielki pada, złamany niby trzcina, okręt 
pochyla się na bok, woda wdziera się do środka.
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Jeszcze chwila — zatonie. Syrena poznała teraz 
niebezpieczeństwo, sama strzec się musi odpadających 
szczątków rozbitego masztu, strzaskanych belek, rei, 
które woda niesie i uderza o siebie. A dookoła ciemno 
jak w najciemniejszej głębi w noc pochmurną; to znowu 
błyskawica olśniewa jasnością, i widać jak w dzień jasny 
najdrobniejszy szczegół. Syrena wzrok natęża, pragnie 
przeniknąć ciemności, drży o ludzi, o księcia.

Znowu błyskawica… Piorun uderza w kadłub rozbitego 
statku, wstrząsa nim… Krzyk rozpaczy… Okręt się zanurza, 
już nie wypłynie.

A ludzie… królewicz!
W pierwszej chwili z radością prawie pomyślała, że idą 

do niej, do domu jej ojca, ale natychmiast stanęło jej w myśli, 
że tam widziała tylko martwe zwłoki. Ludzie widocznie żyć 
w wodzie nie mogą, a więc — ratunku!

I nie myśląc już o własnym życiu, rzuca się na fale, 
pomiędzy belki i odłamki masztów. Chciałaby wszystkich 
ocalić od śmierci, ale sił nie ma. A książę? A królewicz? Jego 
choć znaleźć musi! Taki młody jeszcze, miałby umierać? 
O nie! Ona przecież jemu choć pomoc okazać potrafi, jego 
ratować będzie!

Tylko go znaleźć trzeba.
Więc szuka z zapałem, zanurza się w odmęty, rozbija 

bałwany, błaga o pomoc jasnej błyskawicy.
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Spostrzega go nareszcie, kiedy wyczerpany, bezsilny, 
sztywny, z zamkniętymi oczyma, nie mając siły dłużej 
opierać się śmierci, zapadał w otchłań. Syrena pochwyciła 
go w ramiona i łagodnie jak dziecko wyniosła z głębi 
na powierzchnię. Tu odpoczęła. Niechaj ją fale niosą, gdzie 
im się podoba, ona jak matka piastuje topielca i czuwa nad 
nim. Teraz już nie zginie.

Nad ranem uspokoiła się burza, uśmierzyły bałwany 
i rozpierzchły chmury. Na wygładzonej toni nie widać 
śladu wspaniałego okrętu. Na spokojnym niebie jaśnieje 
złote słońce. Blask jego pada na twarz królewicza i zdaje się 
oblewać ją życiem, lecz oczy pozostają zamknięte. Czyżby go 
nie ocaliła?

Biedna Syrena z trwogą pochyliła się nad nim, 
odgarnia mokre włosy z wysokiego czoła i kładzie na nim 
słodki pocałunek.

— Obudź się — mówi. — Tylu was zginęło. Serce mię 
boli, kiedy o tym wspomnę. Żyj choć ty jeden, taki młody, 
taki piękny! Tyle lat do was tęskniłam, do ludzi, tak was 
kochałam, nie znając — dzisiaj kocham was więcej, a ciebie 
najbardziej. Więc nie możesz umierać.

Przyszedł jej na myśl posąg marmurowy, stojący w jej 
ogródku i wydało jej się, że młody książę bardzo do niego 
podobny. Żeby żył tylko. Lecz cóż ona może uczynić więcej, 
aby przywrócić mu życie?

Wtem z daleka ujrzała ląd — góry wysokie, śniegiem 
okryte, jak białe łabędzie, śpiące pod obłokami.  
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A niżej, na wybrzeżu, gaje zielone, cieniste, wśród których 
mury kościoła czy zamku bielały otoczone zielenią 
pomarańcz i cytryn z owocami złocistymi. U bram ogrodu 
wznosiły się palmy wysmukłe, dumne, a nieco opodal morze 
tworzyło tu małą zatokę, spokojną lecz głęboką. Wpłynąwszy 
do niej, Syrena złożyła ciało młodzieńca na gorącym piasku, 
tak aby słońce padało na głowę, którą oparła wyżej.

Głos dzwonka rozległ się z białego domu ukrytego 
w zieleni i w tej samej chwili gromadka dziewcząt wbiegła 
do ogrodu. Ujrzawszy je, Syrena zostawiła księcia, a sama 
odpłynęła za skały nadbrzeżne, zarzuciła na włosy welon 
białej piany i niewidzialna patrzyła, co dalej stanie się 
z królewiczem.

Wkrótce jedna z dziewcząt zwróciła się w tę stronę 
i z wesołym śpiewem biegła ku brzegowi. Nagle spostrzegła 
ciało. Krzyknęła z przestrachu i zaczęła uciekać. Lecz zaraz 
powróciła, by zawołać ludzi. Otoczono młodzieńca, zaczęto 
go trzeźwić i Syrena widziała, jak otworzył oczy, jak się 
uśmiechał z wdzięcznością do ludzi, którzy go tu znaleźli. 
Nie wiedział, że to ona ocaliła mu życie, więc dla niej tylko 
jednej nie miał wdzięcznego uśmiechu — i smutno jej było.

Widziała, jak go potem wprowadzono do białego 
budynku pomiędzy drzewami i odgadując, że go prędko nie 
zobaczy, zanurzyła się w morzu.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

95Syrena Tekst oryginalny

Siostry powitały ją z wielką radością, babka uśmiechnęła 
się zadowolona, gdyż wszyscy niepokoić się już zaczynali, 
że nie wraca tak długo. Naturalnie zaczęto pytać o przygody, 
ale Syrena milczała uparcie. Zawsze bywała cicha, zamyślona, 
lecz teraz stała się cicha i smutna. Dlaczego? Nikt nie wiedział.

A mała coraz bardziej tęskniła do księcia, do ludzi. Raz 
ich tylko widziała, ale zapomnieć nie mogła i źle jej było 
w ojcowskim pałacu.

Niekiedy wypływała wieczorami i śpieszyła na miejsce, 
gdzie zostawiła królewicza. Ale tu pusto było. Ludzie spali 
nocą. W ogrodzie dojrzewały złociste owoce — czyjeś ręce 
zdjęły je z drzew obciążonych — śnieg strumieniami spłynął 
z gór wysokich — ale księcia nie było, ani wieści o nim.

Najulubieńszą jej teraz zabawą było siadać w ogrodzie 
naprzeciw posagu, który umieściła pod płaczącą wierzbą 
i patrzeć na prześliczne rysy marmurowe pięknego chłopca, 
który jej tak bardzo przypominał ocalonego człowieka. 
Czasem zarzucała mu ręce na szyję i opierała swą złocistą 
główkę o zimny, twardy kamień. Zaniedbała nawet ulubione 
kwiatki, które rozrosły się dziko i bujnie, oplatały giętkie 
gałązki wierzbowe i utworzyły wraz z nimi sklepienie, 
pod którym ciemno było, tajemniczo i dziwnie uroczyście.

Na koniec biedna Syrena nie mogła znieść dłużej 
tajemnicy i tęsknoty, więc się zwierzyła jednej z sióstr. Ta 
zaraz powiedziała to innym, ale pod sekretem; te powtórzyły 
swoim przyjaciółkom, rozumie się, w zaufaniu, a tamte znów 
nikomu więcej nie mówiły, tylko najbliższym Syrenom. 
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Jedna z nich znała kraj, gdzie mieszkał książę, widziała także 
obchód na okręcie, choć nie ścigała go podczas burzy, a teraz 
się podjęła pokazać Syrenie, gdzie leży państwo królewicza.

— Więc chodź, siostrzyczko — powiedziały starsze 
i wziąwszy ją za ręce, wypłynęły razem długim szeregiem 
opodal od brzegu, na którym wznosił się pałac książęcy.

Teraz zbliżyły się z wolna, ostrożnie, ciekawie 
przyglądając się wszystkiemu. Pałac był z jasnożółtych, 
błyszczących kamieni, zbudowany wysoko; marmurowe 
schody prowadziły do ogrodu i nad morze; dokoła 
wznosiły się wysmukłe kolumny, między którymi stały, 
niby żywe, marmurowe posągi. Dach zdobiły błyszczące, 
złociste kopuły, a przez wysokie kryształowe okna widać 
było olbrzymie i wspaniałe sale, przybrane kosztownymi 
obrazami, kobiercami i firankami. Pośród największej sali 
pod szklaną kopułą biła przejrzysta fontanna, rzucając rosę 
wilgotną na rzadkie rośliny rosnące dookoła. Tęczowe krople 
jej w blasku słonecznym napełniały salę czarodziejskim 
światłem i zdawały się deszczem brylantów i pereł.

Odtąd wiedziała Syrena, gdzie mieszka jej królewicz i tutaj 
śpieszyła nocami. Przypływała śmiało do samego brzegu, 
a nawet zapuszczała się w kanał szeroki, który otaczał pałac 
i siadywała pod otwartym oknem, w cieniu marmurowego 
balkonu, gdzie trudno było ją dostrzec. Ona widziała 
księcia, kiedy się przechadzał w blasku księżyca po dużym 
tarasie lub zamyślony siedział przy otwartym oknie, patrząc 
w gwiaździste niebo.
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Niekiedy widywała go na pięknej łodzi, płynącego 
z muzyką, pod jedwabnym żaglem. Wtedy kryła się w trzcinę 
i słuchała chciwie każdego dźwięku: a gdy wiatr figlarny 
rzucał na wodę jej przejrzysty welon, to książę myślał, 
że łabędź zbudzony prostuje białe skrzydła.

Nieraz słyszała rozmowy rybaków wypływających 
z sieciami na morze: chwalili dobroć księcia, którego kochali. 
A wtedy serce jej drżało z radości, że ona ocaliła mu życie, 
choć o tym nikt nie wiedział. Przypomniała sobie noc 
ową i burzę, i walkę, śmierć okropną tylu nieszczęśliwych 
i ocalenie to, radość i smutek.

Coraz więcej kochała ludzi i tęskniła do nich. Chciałaby 
z nimi zamieszkać na lądzie i nie wracać do morza, gdyż 
świat ten piękniejszym wydawał jej się od otchłani morskich 
i pociągał ją z dziwną siłą. A ludzie, czyż nie wyżsi byli 
nieskończenie od wszystkich innych stworzeń? Na okrętach 
przebywali oceany, wdzierali się na góry, aż ponad obłoki, 
ich lądy rozciągały się dalej, niż wzrokiem zasięgnąć można. 
A lasy, a pola, a kwiaty cudne, bijące fontanny, gwiazdy 
i słońce, wszystko tu piękniejsze. Ale nie wszystko jeszcze 
rozumiała, a wiedzieć chciała wiele; siostry nie umiały 
odpowiadać na jej ciekawe pytania, więc się udała na koniec 
do babki. Ona znała „świat wyższy”, jak nazwała sama to, co 
się znajdowało ponad morzem.

— Czy ludzie wiecznie żyją, jeśli nie utoną? — spytała 
pewnego dnia. — Czy nie umierają, jak my, Syreny?
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— Owszem, moje dziecko — odpowiedziała babka — 
umierają także, a nawet życie ich krótsze niż nasze. My 
żyjemy lat trzysta i dopiero potem zmieniamy się w pianę 
białą, co stroi bałwany, i nie mamy nawet mogiły. Znikamy 
bezpowrotnie, gdyż nie posiadamy duszy nieśmiertelnej 
chociaż niewidzialnej. Życie nasze podobne do życia rośliny, 
do tego oto wodnego sitowia, które złamane, więdnie 
i czernieje i nie odzyska nigdy zieloności.

A ludzie mają duszę, która żyje wiecznie, która nie traci 
życia nawet wtedy, kiedy ich ciało w proch się rozsypie i zgnije. 
Wtedy ich dusza przez czyste powietrze płynie ku górze, 
ku gwiazdom błyszczącym. Jak my, wynurzając się z wody, 
widzimy lądy i miasta i kraje nieznane, tak dusze ludzkie 
wstępują po śmierci do miejsc, których my ujrzeć nie możemy.

— Ale dlaczego my nie mamy duszy nieśmiertelnej? — 
spytała ze smutkiem Syrena. — Ja bym oddała chętnie setki 
lat mojego życia, żebym chociaż dzień jeden mogła być 
człowiekiem i mieć nadzieje, że po śmierci jeszcze żyć będę 
wiecznie w nowym i pięknym świecie.

— O tym nie myśl zupełnie, moje dziecko — odrzekła 
babka. Na cóż by się to zdało? Pociesz się myślą, żeśmy 
szczęśliwsze od ludzi i więcej od nich warte.

— Kiedy ja nie chcę umrzeć i stać się pianą morską. 
To byłoby okropne; nie słyszałabym wtedy szumu fali, 
nie widziałabym kwiatów ani słońca. Nie chcę być pianą 
morską. Czy nie ma żadnego sposobu ażebym zdobyć mogła 
duszę nieśmiertelną?
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— Nie — odrzekła babka. — Chyba gdyby człowiek 
ukochał ciebie więcej, niż ojca i matkę, gdyby zapragnął 
oddać ci swą duszę, a ksiądz w kościele związałby wam 
ręce i wysłuchał przysięgi, że odtąd na wieki człowiek ten 
wiernym ci będzie — wtedy połowa jego ludzkiej duszy 
przeniknęłaby w ciebie i byłaby twoją. I mielibyście jedną 
duszę wspólną, rozdzieloną do końca życia tu na ziemi. Lecz 
to się stać nie może. Nasza najpiękniejsza, najwspanialsza 
ozdoba, śliczny ogon rybi, ludziom wydaje się brzydka, 
potworna. Nic się na tym nie znają. Dla nich do piękności 
potrzebne są koniecznie dwa niezgrabne klocki, które 
nazywają nogami.

Młoda Syrena ze smutkiem spojrzała na swój srebrzysty 
ogon i westchnęła cicho.

— Nie smuć się — rzekła babka — nie ma o co. Trzysta 
lat życia! To doprawdy dosyć, żeby używać wszystkiego. 
A potem spoczynek. Póki żyjemy, bawimy się wesoło. Dzisiaj 
bal dworski.

Bal dworski urządzono z przepychem, jaki ledwo 
wymarzyć można. Sala balowa była z czystego kryształu, 
przezroczystego jak najczystsza woda, sklepienie miała także 
kryształowe. Dokoła szeregami ustawiono setki olbrzymich 
muszli, purpurowych i zielonych, w których płonął błękitny 
ogień tak jasno, iż nie tylko sala była oświetlona, lecz i morze 
dokoła. Przynęcone blaskiem, jakiego w tej niezmiernej głębi 
nie rozlewał dzień biały, gromady ryb krążyły wzdłuż ścian 
kryształowych, mieniąc się srebrem, złotem i purpurą.  
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Przez środek sali szerokim kanałem płynęła woda morska 
i po niej pląsały Syreny. Muzykę zastępował ich śpiew 
przecudowny, z którym głos ludzki równać się nie może. 
Czarodziejskie dźwięki napełniały salę, woda pluskała, 
migotały światła i śmiech srebrzysty wybuchał co chwila.

Młoda Syrena śpiewała z kolei, i wszyscy zachwyceni bili 
ogonami, klaskali w ręce. Tak pięknego głosu nawet pośród 
Syren dawno, dawno nie słyszano. Wszyscy ją podziwiali 
i wszyscy ją chwalili. Na chwilę uczuła się niezmiernie 
szczęśliwa: więc nikt nie tylko na ziemi, lecz i w morzu, nie 
posiada takiego głosu, jaki jej nadała natura? Toż to skarb, 
toż to szczęście!

Ale cóż jej z tego? Trzysta lat minie i zmieni się w pianę, 
a głos ucichnie… nie będzie go więcej. Bo nie ma duszy, 
nieśmiertelnej duszy!

Przyszedł jej na myśl książę, tak dobry, piękny. On ma 
duszę… I za to kochała go bardziej jeszcze niż dotąd.

Ale nie mogła już tańczyć, smutno jej się zrobiło. 
Wymknęła się z sali i pośpieszyła do swego ogródka. Tu 
w cieniu wierzby płaczącej, różowej, przy marmurowym 
posągu człowieka, myślała, jakim szczęściem jest posiadać 
duszę i żyć na wieki, zamiast zamienić się w pianę.

Potężny głos trąb rozległ się wysoko w górze i głucho 
odbił się w głębi. Syrena podniosła oczy. Tam nad nią 
przepływał okręt i ludzie. Może to on, królewicz? O, gdyby ją 
pokochał tak bardzo, jak ona kochała go, gdyby zapragnął jej 
oddać połowę duszy — ach, wtedy — wtedy…
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— Tak dłużej żyć nie mogę — rzekła nagle — uczynię 
wszystko, aby zdobyć duszę — bez niej życie jest niczym.

I wstała cichutko, a kiedy siostry w sali kryształowej 
pląsały i bawiły się wesoło, ona postanowiła udać się do 
wiedźmy, której się zawsze bardzo obawiała, lecz która może 
znajdzie jaką radę i da jej pomoc.

Nie namyślając się ruszyła w drogę.
Wiedźma morska mieszkała daleko, wśród wirów 

ryczących i szumiących straszliwie. Syrena nigdy jeszcze nie 
przebywała tej drogi, nagiej i smutnej; nie było tu kwiatów, 
ani rośliny żadnej, ani lichej trawki; piasek tylko, kamienie 
i woda szumiąca i kręcąca się wkoło z taką gwałtownością, 
że rozkruszyła skały na dnie morza, a wszystko, czego 
dosięgła, łamała i rzucała do środka wiru, w otchłań czarną. 
Przez ten szalony prąd trzeba przepłynąć, żeby się dostać do 
królestwa wiedźmy; a tutaj znowu prowadziła ścieżka przez 
czarne, wstrętne i gorące błoto, poza którym leżał na koniec 
dom wiedźmy pośród dziwnego lasu. Składały go polipy czyli 
pół-zwierzęta, a pół-rośliny, niby wielkie żmije o setkach 
głów i ramion; każda gałązka była ramieniem polipa, 
długim i lepkim, z długimi palcami, wijącymi się na kształt 
glist ogromnych; i cały twór dziwaczny poruszał się ciągle 
od ziemi do wierzchołka wężowymi ruchami, splatając, 
wyciągając okropne ramiona, które schwytaną zdobycz 
dusiły natychmiast i nie puszczały więcej.
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Syrena stała chwilę, przerażona, drżąc cała z trwogi. 
Serce biło jej gwałtownie. I już chciała powrócić, ale 
pomyślała o królewiczu i o duszy nieśmiertelnej i nabrała 
odwagi. Zwinęła mocno swoje złote włosy dokoła głowy, 
aby jej polipy nie pochwyciły za nie, ręce złożyła na piersi 
i pomknęła chyżo, jak rybka, zręcznie mijając potworne 
i złośliwe istoty, które wyciągały w jej stronę ramiona, 
wijące się straszliwe. I widziała w objęciach ich szkielety 
ludzi, zwierząt, szczątki statków rozbitych, a nawet 
Syrenę, która dostała się widać w ich krwawe szpony. To 
było najstraszniejsze.

Wydostała się wreszcie na wielką, błotnistą polanę pośród 
lasu, po której pełzało tysiące żmij, zginając swoje żółte 
brzuchy w szkaradne zwoje. Na środku stał domek wiedźmy, 
zbudowany z kości topielców. Jędza siedziała na progu 
z ropuchą, którą z ust swych karmiła; obrzydliwe węże 
i wszelkie gady cisnęły się do niej, a ona nazywała je swoimi 
dziećmi i tuliła do czarnej piersi.

— Wiem, po co przyszłaś do mnie — rzekła zaraz. — 
Głupie żądanie, lecz spełnię je chętnie, bo nic dobrego stąd 
dla ciebie nie wyniknie, moja piękna, księżniczko! Ha, ha, 
ha! chcesz się pozbyć rybiego ogona i mieć dwie nogi, ażeby 
Królewicz mógł Cię pokochać i dać ci połowę swej duszy 
nieśmiertelnej. Ha, ha, ha!

Śmiała się tak okropnie, że ropucha i żmije spadły jej 
z kolan na błotnistą ziemię i wiły się szkaradnie.
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— W samą porę przyszłaś — zaczęła znowu ze złośliwym 
wzrokiem — gdybyś spóźniła się o kilka godzin, musiałabyś 
rok cały czekać na mą pomoc. Ale do wschodu słońca 
jeszcze dość daleko i mogę przygotować ci potrzebny napój. 
Popłyniesz z nim do lądu, usiądziesz na brzegu i kiedy 
ujrzysz słońce wypijesz do kropli. Wtedy twój piękny ogon 
zmaleje, skurczy się i rozedrze na dwie połowy, z których 
każda będzie podobna do ludzkiej nogi. Uprzedzam cię 
jednakże, iż w tej samej chwili uczujesz ból okropny, jak 
gdyby miecz ostry rozciął ci ciało. I nie ustanie on nigdy. 
Ludzie będą zachwycać się twoją pięknością, twe ruchy będą 
lekkie, pełne wdzięku, ale krok każdy będzie ci sprawiał 
cierpienie, jakbyś stąpała po ostrym żelazie i krwią broczyła 
stopy. Teraz już wiesz wszystko — chcesz cierpieć? — żądaj.

— Chcę — rzekła Syrena głosem drżącym, myśląc 
o królewiczu i o duszy.

— I jeszcze to pamiętaj — zaśmiała się wiedźma — 
że skoro raz przybierzesz postać ludzką, nie możesz stać 
się na powrót Syreną. Nigdy już więcej nie wrócisz do 
morza, nie zobaczysz sióstr swoich, ojca ani babki, a jeśli 
cię królewicz nie pokocha nad ojca, matkę i ksiądz wam 
nie zwiąże rąk przed ołtarzem, to nie zdobędziesz duszy 
nieśmiertelnej! A gdy królewicz inną zaślubi kobietę, serce ci 
pęknie, i zmienisz się w pianę znikomą.

— Niech się tak stanie — szepnęła księżniczka, blada jak 
płatek lilii.
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— Dobrze, ale musisz zapłacić mi za to — rzekła znów 
jędza — a to drogi napój i wiele żądać będę. Na ziemi 
i w morzu nie ma piękniejszego głosu nad twój i zapewne 
chciałaś nim oczarować królewicza. Ale głos ten musisz mi 
oddać. Nic droższego nie masz. Musisz mi nim zapłacić 
za moją krew własną, z której przyrządzę napój, aby był 
skuteczny jak cięcie miecza.

— Więc cóż mi pozostanie — szepnęła Syrena — jeśli mi 
głos zabierzesz?

— Zostanie ci twarz piękna, ruchy pełne wdzięku i oczy, 
które przemawiać umieją. To dosyć. No, cóż? Straciłaś odwagę? 
Daj mi język, utnę ci go na zapłatę i zaraz zrobię napój.

— Niech tak będzie — rzekła ze smutkiem Syrena.
Wiedźma natychmiast nastawiła kocioł, który wytarła 

przedtem pękiem gadzin. — Czystość jest rzeczą piękną 
— powiedziała ze szkaradnym uśmiechem, potem 
przebiła pierś własną i kilka kropel czarnej krwi spłynęło 
do mieszaniny, która wrzeć zaczęła. Para buchała z kotła 
ciemnymi kłębami, tworząc dziwaczne i straszne postaci, 
powietrze napełniły dzikie jęki, a czarownica co chwila 
rzucała coś jeszcze do kociołka.

Na koniec ogień zagasł i wszystko ucichło; płyn był 
gotowy, czysty jak woda źródlana.

— Teraz daj język — zawołała wiedźma. — A tu masz 
napój. Gdyby cię polipy chciały pochwycić — w drodze, rzuć 
na nie jedną kroplę tego płynu, a ich długie ramiona i palce 
rozprysną się na tysiące szczątków.
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Ale Syrena nie potrzebowała bronić się od polipów, 
które na widok błyszczącego płynu kryły długie ramiona 
z największym przestrachem. Tak las przebyła, błota gorące 
i wiry.

Zatrzymała się przed zamkiem ojcowskim. Bal był 
skończony, pogaszone światła, wszyscy zapewne spali. Nie 
śmiała wejść do środka: cóż im powie na pożegnanie. Serce 
pękało jej z żalu. Wstąpiła do ogrodu, zerwała z klombów 
księżniczek po kwiatku, przesłała im tysiące tkliwych 
pocałunków i podniosła się w górę.

Słońce nie ukazało się jeszcze nad wodą, kiedy ujrzała 
pałac królewicza i wstąpiła na szerokie marmurowe schody. 
Podniosła oczy na gasnący księżyc, potem wypiła napój. 
Ból ostry i palący przeniknął jej ciało, jak gdyby je przecięto 
ostrym mieczem i upadła zemdlona.

Gdy się ocknęła, słońce płynęło po niebie, a przed nią stał 
piękny książę. Stał i patrzył zdziwiony na jej pyszne włosy, 
które osłaniały ją płaszczem złocistym, gdyż żadnej odzieży 
na sobie nie miała. Spostrzegła jednak zaraz, iż zamiast 
rybiego ogona, posiada dwie maleńkie nóżki, zgrabne jak 
u dziecka.

Książę zapytał, skąd się tutaj wzięła, ale nie mogła 
mu nic odpowiedzieć i tylko smutnie patrzyła na niego 
błękitnymi oczyma.

Wtedy wziął ją za rękę i zaprowadził do swego pięknego 
pałacu. Szła obok niego lekka, jak bańka mydlana, ale każdy 
krok sprawiał jej ból straszny, jakby stąpała po ostrym żelazie.
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Wiedźma mówiła prawdę: ludzie podziwiali lekkość jej 
ruchu, ona tylko jedna wiedziała, jakie sprawia jej cierpienia.

Lecz mniejsza o to: jest tu, obok księcia, którego tak 
kochała, a może zdobędzie duszę nieśmiertelną.

Dano jej piękne suknie z cienkiego jedwabiu i gdy się 
w nie przybrała, wszyscy przyznali z zachwytem, że nie 
widzieli piękniejszej dziewczyny. Nie mogła tylko śpiewać 
ani mówić.

Niewolnice strojne w jedwabie i złoto śpiewały po kolei 
przed tronem królewskim, gdzie zasiadł stary monarcha 
z królową; książę bił im oklaski, dziękował z dobrocią, 
a Syrena smutnie pochyliła głowę, myśląc o pięknym 
głosie, który jej zabrano. Książę nie dowie się, jaki skarb 
miała i oddała dobrowolnie, by mogła żyć przy nim, żyć 
między ludźmi.

Następnie niewolnice tańczyły przy dźwiękach pięknej 
muzyki. Wówczas i Syrena podniosła rączki w górę 
i na końcach palców krążyła, lekka jak ptaszek, po sali. 
Tak nikt tańczyć nie umiał; jej wymowne oczy jaśniały, 
niby gwiazdy, była tak prześliczna, że wszyscy oniemieli 
z wielkiego podziwu.

I bili jej oklaski, darzyli uśmiechem, a ona wciąż płynęła 
po olbrzymiej sali, jakby jej skrzydła wyrosły u ramion. 
A nikt nie wiedział, jaki ból straszliwy sprawia jej każde 
najmniejsze stąpnięcie.
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Na koniec książę skinął, aby odpoczęła, pogłaskał ją 
łaskawie po złocistych włosach, powiedział, że ją zatrzyma 
przy sobie i pozwoli jej sypiać u drzwi swej komnaty, 
na aksamitnej czerwonej poduszce.

Królewicz lubił biedne nieme dziewczę. Kazał jej zrobić 
piękną amazonkę i jeździła z nim konno. Na pysznych 
wierzchowcach mknęli jak wiatr przez pola i łąki zielone, 
przesuwali się przez lasy cieniste, gdzie na zielonych 
ścieżkach figlarne gałązki zagradzały im drogę. Ptaki 
śpiewały im pieśni nieznane, kwiaty pachniały, woda 
szemrała w strumieniu.

To znów wdzierała się z księciem na góry wyżej i wyżej, 
choć białe jej nóżki we krwi broczyły i budziły litość. Ona 
śmiała się z tego i szła coraz wyżej, aż ponad chmury, 
które płynęły pod nimi, jak stada ptactwa, odlatującego 
w dalekie kraje.

Za to gdy noc nadeszła i wszyscy zasnęli w zamku 
królewskim, ona wstawała cichutko z purpurowej poduszki 
i biegła nad morze. Tu siadywała smutna na szerokich 
schodach i zanurzała w chłodnej morskiej wodzie nogi 
palące ją niby dwie rany.

I siedząc tak, myślała o swojej ojczyźnie, o wszystkich, 
których zostawiła w głębi.

Razu jednego wypłynęły z toni wszystkie jej siostry; 
trzymały się za ręce i śpiewały smutnie, bujając się 
na fali. Skinęła na nie. Poznały ją zaraz i podpłynęły, aby 
opowiedzieć, jak jej żałują, jak smutno im bez niej.
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Odtąd Syreny co noc przypływały, aby zobaczyć siostrę, 
a razu jednego ujrzała w dali nawet starą babkę, która już 
cały wiek nie wypływała z morskiej głębiny i ojca w koronie 
z ogromnych pereł i krwawych korali. Oboje wyciągali 
do niej ręce, ale nie śmieli się zbliżyć do lądu jak młode, 
odważniejsze siostry.

Codziennie droższe stawało się królewiczowi nieme 
dziewczę, które znalazł przed pałacem o wschodzie słońca, 
co dzień bardziej je kochał, ale tak, jak się kocha miłe, dobre 
dziecko. O tym, ażeby z niej zrobić królową, nie myślał nigdy. 
A przecież musiała być jego żoną, ażeby otrzymać część 
duszy nieśmiertelnej, inaczej zamieni się w pianę, kiedy on 
inną zaślubi.

— Czyż mię kochasz? — pytały jej oczy, gdy gładził 
pieszczotliwie jej włosy złociste albo całował śliczne, białe 
czoło. — Czy mię nie kochasz nad wszystko na świecie?

— Kocham cię bardzo — odpowiadał książę — bo masz 
najlepsze serce i podobna jesteś do dziewczęcia, które 
widziałem raz tylko i zapewne już nigdy nie zobaczę. Płynąłem 
raz okrętem, który rozbiła burza; fale wyrzuciły mię na brzeg 
nieznany, u stóp świątyni, gdzie pełniła służbę gromadka 
dziewcząt. Najmłodsza z nich przypadkiem znalazła mię 
na piasku i ocaliła mi życie. Widziałem ją tylko dwa razy, ale ją 
jedną mógłbym kochać na tym świecie więcej niż wszystkich 
ludzi. Tyś podobna do niej i przy tobie czasem o niej 
zapominam. Ona służy w świątyni, więc dla mnie stracona; ty 
mnie pocieszasz po niej i dlatego nigdy nie rozstanę się z tobą.
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— Więc nie wie, że to ja mu ocaliłam życie! — pomyślała 
Syrena. — Nie wie, że ja go wyniosłam z wód toni i złożyłam 
na brzegu, gdzie stała świątynia. Widziałam przecież 
wszystko ukryta za skałą, z pianą morską na włosach; 
widziałam to dziewczę, które kocha więcej ode mnie.

Westchnęła ciężko, lecz płakać nie mogła: Syreny łez 
nie mają.

— Ale tamta służy w świątyni, sam mówi. Już nie 
spotka jej w życiu zapewne; a ja tu jestem przy nim, widzę 
go codziennie, kocham go, życie oddałabym chętnie 
za jego szczęście!

— Królewicz się żeni — zaczęto szeptać w zamku. — 
Jedzie w odwiedziny do sąsiedniego króla, aby poznać młodą 
królewnę. Wesele będzie wkrótce. Jedzie ze świtą liczną 
i wspaniałą, na wspaniałym okręcie. Będzie niedługo wesele.

Syrena uśmiechała się na to łagodnie i potrząsała głową; 
znała lepiej od innych serce królewicza i wiedziała, co myśli.

— Muszę wypełnić w tym wolę rodziców — powiedział 
do niej — i odwiedzić króla, sąsiedniego monarchę, który 
ma piękną córkę. Rodzice pragną, żebym ją poznał, choć nie 
mają zamiaru przymuszać mnie do małżeństwa. Nie wiedzą, 
że kocham inną i tej kochać nie mogę. Wolałbym już zaślubić 
ciebie, złote dziecię, która mi ją tak bardzo przypominasz.

Pogładził złote włosy ślicznego dziewczęcia, ucałował 
białe jej czoło i uśmiechnął się tak dobrotliwie, iż zaczęła 
marzyć o niezmiernym szczęściu pozyskania nieśmiertelnej 
duszy ludzkiej.
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— Morza się nie obawiasz, prawda, mała? — spytał, 
kiedy oboje stali na wspaniałym statku i płynęli do państwa 
sąsiedniego króla. Książę opowiadał milczącej dziewczynie 
o przebytych podróżach, burzach, ciszy morskiej, rybach 
i dziwnych potworach, żyjących na dnie otchłani, które 
widują nurkowie. A ona uśmiechała się tylko, słuchając, 
bo któż lepiej od niej znać mógł tajemnice morza?

W noc księżycową, kiedy wszyscy spali, nie wyłączając 
sternika przy sterze, wyszła na pokład i patrzyła w głębię 
przez wodę, przezroczystszą od kryształu. I wydawało jej 
się, że na dnie spostrzega zamek ojcowski i babkę w srebrnej 
koronie na głowie, patrzącą ku niej z wieży przez fale 
błękitne. W tej chwili siostry wszystkie wypłynęły i zbliżały 
się ku niej, łamiąc ręce. Ona skinęła uśmiechnięta na znak, 
że jest szczęśliwa, lecz chłopiec okrętowy przybliżył się do 
niej i przestraszone Syreny tak prędko zanurzyły się w wodę, 
iż nic dostrzec nie mógł, prócz białej piany morskiej.

Dnia następnego okręt królewicza wpłynął do portu 
królewskiej stolicy.

Na powitanie uderzono w dzwony, z wież strażniczych 
rozległy się trąby donośne, wywieszono z okien flagi 
narodowe, żołnierze stanęli w szeregach pod bronią. 
Król był serdeczny. Dzień każdy przynosił nowe zabawy 
i uroczystości: bale, koncerty, wycieczki. Tylko królewny 
nie było. Mówiono, iż nie wróciła z klasztoru, gdzie była 
na wychowaniu, aby wyćwiczyć się w cnotach królewskich.

Na koniec przyjechała.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

111Syrena Tekst oryginalny

Nikt trwożniej i goręcej nie pragnął zobaczyć pięknej 
królewny, jak młoda Syrena — i ujrzała wreszcie: 
śliczne czarne oczy, ufne i słodkie, twarzyczka dziecięca 
i dobry uśmiech.

— Jakaż ona piękna! — szepnęła z trwogą, lecz w tej samej 
chwili serce zamarło w niej i bić przestało.

— To ty! — zawołał z radością królewicz. — Ty, coś mi 
życie ocaliła, kiedy leżałem martwy na piaszczystym brzegu! 
Jakże cię kocham! Ach, jakżem szczęśliwy!

I przycisnął do piersi narzeczoną, a ojciec jej, król stary, 
płakał z rozczulenia.

Syrena stała blisko i patrzyła. Królewicz zwrócił się do niej 
z uśmiechem.

— Ciesz się z mojego szczęścia — rzekł radośnie — bo ty 
kochasz mię także. Wiem, że mnie kochasz bardzo.

Biedna Syrena usiłowała się uśmiechnąć, lecz czuła, że jej 
serce pęka. Więc nie posiądzie duszy nieśmiertelnej i wkrótce 
stanie się pianą znikomą!

Dzwony zabrzmiały znowu, strojni heroldowie przebiegali 
miasto, ogłaszając radosną wieść o zaręczynach pary 
królewskiej. Ślub miał się odbyć wkrótce.

Dzień ten nastąpił prędko. Na ołtarzach paliły się 
wonne kadzidła i kosztowne olejki w lampach srebrnych 
i kryształowych. Królewska para, strojna w perły i diamenty, 
trzymając się za ręce, stanęła przed księdzem, który 
na zawsze połączył ich dłonie i dał im błogosławieństwo. 
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Syrena w pięknej szacie jedwabnej ze złotem niosła tren 
panny młodej, ale nie słyszała, ani wspaniałej muzyki 
kościelnej, ani pięknego śpiewu i nie widziała całej 
ceremonii, ani ludzi, którzy tłoczyli się wkoło, bo przed nią 
stała śmierć nieunikniona i szczęście, które utracić musiała.

Tego jeszcze wieczora królewicz z małżonką odpływał 
na okręcie, który go tu przywiózł. Cały dwór odprowadził 
młodą parę do przystani, z balkonów powiewały chorągwie 
i kwiaty, brzmiały salwy armatnie.

Podniesiono żagle, wiatr wzdął je lekko i statek pomknął 
po fali.

Na pokładzie zapalono światła, niby gwiazdy 
różnobarwne, goście tańczyli wesoło, bawiła się załoga 
i świta książęca.

A Syrenie przypomniał się wieczór pamiętny, gdy po raz 
pierwszy wyjrzała z głębiny na świat i ludzi. Witała go wtedy 
w podobny sposób, jak dzisiaj go żegna, widziała radość, 
tańce — i śmierć potem.

I sama tańczyć zaczęła z innymi, krążyła jak jaskółka 
przed burzą i wszyscy podziwiali zdumieni piękność tańca. 
Każde stąpnięcie ból jej sprawiało okrutny, ale go dziś nie 
czuła, bo serce bardziej ją bolało. Oto ostatni raz w życiu 
ogląda dobrego księcia, którego tak bardzo kochała, dla 
którego porzuciła dom ojcowski, opuściła rodzinę, oddała 
głos swój piękny i cierpiała co dzień nieznośne męki.  
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Po raz ostatni widzi to morze głębokie, gwiaździste niebo, 
oddycha powietrzem. Nim słońce wejdzie, ona żyć przestanie 
— zmieni się w pianę, rozpłynie się w nocy wiecznej 
i ciemnej i nic z niej nie zostanie, bo nie miała duszy. Nie 
mogła zdobyć duszy nieśmiertelnej!

Do północy brzmiała muzyka na statku, bawiono się 
wesoło; biedna Syrena bawiła się razem z innymi, chociaż 
śmierć miała w sercu.

O północy książę pożegnał załogę i oddalił się z żoną do 
namiotu, który umyślnie dla nich urządzono. Światła pogasły 
zaraz, rozeszli się wszyscy, cisza zapanowała na okręcie 
i tylko sternik czuwał wytrwale u steru.

Syrena wsparta o poręcz pokładu patrzyła na wschód, 
czekając jutrzenki: stamtąd wystrzeli pierwszy promień 
słońca, który ją zabić musi.

Wtem ujrzała nad wodą swoje siostry drogie. Płynęły 
ku niej. Twarze miały blade, wiatr z ich włosami nie igrał 
figlarnie: były obcięte.

— Oddałyśmy je wiedźmie! — zawołały — aby cię 
uratować. Inaczej musiałabyś umrzeć dziś o wschodzie 
słońca. Patrz, oto nóż, który nam dała dla ciebie. Patrz, jaki 
ostry! Zanim słońce wzejdzie, musisz nim zabić księcia. 
A kiedy krew gorąca tryśnie z jego serca na twoje nogi, 
zrosną się znów w piękny ogon i powrócisz do nas, aby jako 
Syrena, dożyć szczęśliwie lat trzystu. Tylko śpiesz się, droga! 
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Słońce wzejdzie za chwilę! Babka tak się martwi, że swoje 
siwe włosy też oddała jędzy. Śpiesz się, najdroższa: Zabij 
księcia i powracaj. Widzisz różową jutrzenkę na niebie? 
Słońce już wschodzi.

Westchnęły głęboko i zanurzyły się w fale błękitne.
Syrena pożegnała je spojrzeniem i udała się do namiotu 

księcia. Na purpurowym łożu spał spokojnie, z uśmiechem 
wymawiając przez sen imię żony. Syrena zbladła bardzo 
i zadrżała… spojrzała na nóż ostry i na twarz śpiącego, ręka 
jej się podniosła — i opadła. — Nie! — odrzuciła zabójcze 
narzędzie precz, daleko, na fale, a gdzie stal ostra uderzyła 
wodę krew wytrysnęła kroplami wysoko.

Potem pochyliła się cicho nad księciem i dotknęła ustami 
jego czoła. To pożegnanie. Spojrzała raz jeszcze i wybiegła 
z namiotu.

Słońce już ukazało rąbek zbitej tarczy. Zamknęła oczy 
i skoczyła w morze.

Na białą pianę morską padły promienie słoneczne 
i przeniknęły ją światłem i ciepłem. — Syrena ze 
zdziwieniem uczuła, że żyje, choć ciało jej zniknęło. Ale 
żyje przecież, bo widzi słońce jasne, a nad sobą rój istot 
cudnych, świetlanych, tak przejrzystych, że widać przez nie 
purpurę obłoków i żagle białe. Śpiewają pieśń, lecz głos ich 
cudny, melodyjny, tak jest subtelny, że go nie uchwyci ucho 
człowieka ani żadnego ziemskiego stworzenia, jak oko nie 
uchwyci ich kształtów powietrznych. Płyną bez skrzydeł, 
lekkością ciał swych unoszą się w powietrzu.  
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I Syrena czuje, że sama staje się taką istota, że z piany 
morskiej podnosi się ku nim, równie przejrzysta, lekka 
i subtelna.

— Gdzież jestem? — zapytała radośnie zdziwiona, 
a głos jej zabrzmiał tak wdzięcznie i słodko, jak 
nadziemska muzyka.

— Jesteś wśród cór powietrza — odpowiedziały jej 
lekkie istoty. Dzieci morza nie mają duszy nieśmiertelnej 
i zdobyć jej nie mogą własną mocą; tylko miłość człowieka 
czasem dać ją może, lecz to nie od nich zależy. Córy 
powietrza też nie mają duszy, ale zdobyć ją mogą przez dobre 
uczynki. Więc czynimy, co w mocy naszej jest dobrego. 
Teraz płyniemy do gorących krajów, gdzie zaraza zabija 
ludzi; tam nieść im będziemy pomoc i ratunek, roznosząc 
uzdrawiającą woń kwiatów, chłodząc rozpalone od słońca 
powietrze i wzmacniając orzeźwiającym powiewem chorych 
i utrudzonych. A która przez lat trzysta, nie ustając w pracy, 
czyni tyle dobrego, ile tylko może, ta otrzymuje duszę 
nieśmiertelną zdolną żyć wiecznie, w wiecznej szczęśliwości, 
jak dusza ludzka.

Ty, siostrzyczko nasza, pragnęłaś całym sercem tego 
szczęścia, kochałaś i cierpiałaś, umiałaś poświęcić — własne 
szczęście i życie dla szczęścia człowieka, więc nie mogłaś 
zostać tylko pianą morską i stałaś się córą powietrza, by 
z nami pracować przez lat trzysta i otrzymać na wieczne 
szczęście duszę nieśmiertelną.
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Słuchając tych słów, Syrena podniosła na Boże słońce 
rozjaśnione oczy i po raz pierwszy łza w nich zaświeciła.

Na statku znowu powstał ruch i życie. Książę wyszedł 
z namiotu z młodą żoną, szukano jej, wołano. Królewicz 
tylko stał smutny na stronie, patrząc na białą pianę fali 
zielonej, jakby przeczuwał, że tam się ukryła ta, której 
wszyscy szukali daremnie.

Syrena, uśmiechnęła się do niego, lekki pocałunek 
złożyła na czole młodej królowej i popłynęła lekko 
na rubinowy obłok, który niósł jej siostry, dzieci powietrza, 
w nieznane przestrzenie.



Hans Christian Andersen

Syrena
Na dnie morza
Na dnie morza stał piękny pałac.
W pałacu mieszkał król morza ze swoimi córkami.
Córki króla były Syrenami.
Było 6 córek Syren.
Najmłodsza Syrena była najładniejsza. 
Syreny wesoło bawiły się na dnie morza.
Morze było piękne.
Najmłodsza Syrena lubiła słuchać opowieści o ludziach.
W swoim ogrodzie miała figurę młodego chłopca.
Lubiła na nią patrzeć 
i marzyć o życiu na ziemi.
Była ciekawa, 
jak wygląda świat nad wodą.
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Urodziny Syreny
Syreny mogły wypłynąć nad wodę, kiedy miały 15 lat.
Najmłodsza Syrena czekała na swoje urodziny.
W dniu urodzin wypłynęła nad wodę.

Syrena zobaczyła statek z ludźmi.
Na statku był młody i piękny królewicz.
Na statku grała orkiestra. 
Wszyscy świętowali urodziny księcia.
Syrena patrzyła na statek.
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Burza na morzu
Zaczęła się burza.
Piorun uderzył w statek 
i statek zatonął.
Wielu ludzi utopiło się.
Książę wpadł do wody, 
ale Syrena uratowała go.

Syrena przypłynęła z księciem do brzegu.
Położyła księcia na piasku.
Przy brzegu morza stał dom.
Z domu wybiegły młode dziewczyny
i zobaczyły leżącego księcia.
Książę obudził się.
Nie wiedział, 
że to Syrena uratowała mu życie.
Myślał, że to dziewczyny.
Syrena wróciła na dno morza. 
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Powrót do morza
Syrena tęskniła za księciem.
Chciała go znowu zobaczyć.
Siostry Syreny pokazały jej pałac księcia. 
Syrena często wypływała nad wodę.
Patrzyła na księcia i jego pałac.

Syrena zapytała swoją babkę:
„Czy ludzie żyją na zawsze?”.
Babka odpowiedziała:
„Nie, ludzie umierają.
Umierają ich ciała.
Ludzie mają też duszę, 
która nie umiera.
Po śmierci ciała dusza idzie do pięknego nieba 
i tam żyje na zawsze.
Syreny nie mają duszy.
Po śmierci zamieniają się w pianę morską 
i znikają”.
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Syrena chciała być człowiekiem 
i mieć duszę.
Babka powiedziała:
„Możesz zostać człowiekiem, 
jeśli zakocha się w tobie człowiek.
Weźmie z tobą ślub 
i odda ci pół swojej duszy.
Człowiek nie zakocha się Syrenie.
Ludzie myślą, 
że ogon Syreny jest brzydki.
Ludziom podobają się tylko nogi”.
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U czarownicy
Syrena poszła do czarownicy.
Czarownica dała Syrenie magiczny napój, 
który zamienił ogon w nogi.
Aby dostać napój,
Syrena musiała oddać czarownicy swój głos.
Syrena wypiła napój 
i zamieniła się w człowieka.
Wypłynęła na brzeg 
i spotkała księcia. 
Nie mogła mówić.
Nie miała języka.
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Życie w pałacu
Książę zabrał Syrenę do pałacu. 
Syrena spędzała czas z księciem.
Książę pokochał Syrenę, 
ale nie chciał jej na żonę.
Książę kochał dziewczynę, 
którą spotkał na brzegu morza.

Rodzice księcia chcieli, 
żeby wziął ślub z księżniczką.
Książę razem z Syreną popłynął statkiem do kraju księżniczki.
Książę zobaczył księżniczkę.
To była dziewczyna, 
którą spotkał na brzegu morza.
Książę bardzo się ucieszył.
Kochał ją.
Książę i księżniczka wzięli ślub. 
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Śmierć Syreny
Syrena była bardzo smutna.
Książę nie wziął z nią ślubu.
Nie dostała połowy duszy.
Syrena wiedziała, 
że zamieni się w morską pianę.

Przypłynęły siostry Syreny.
Przyniosły nóż.
Powiedziały, że Syrena musi zabić księcia.
Krew księcia zamieni nogi Syreny w ogon.
Syrena nie chciała zabić księcia.
Skoczyła do morza.
Zamieniła się w ducha. 
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Gdy skończycie piętnaście lat,
wypłyniecie w nocy

i zobaczycie to wszystko.

Bardzo chcę poznać ludzi,
tęsknię do nich.

To była najpiękniejsza chwila
w moim życiu.

Bardzo miło było widzieć ludzi
i ich miasta. Słyszałam muzykę,

rozmowy i dźwięki miasta.
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Nigdy nie zapomnę tych widoków
i dzieci bawiących się w wodzie,

choć nie miały ogonów.

Kiedy wreszcie ja zobaczę ludzi
i ich świat?

Dziś kończysz piętnaście lat
i możesz wypłynąć nad wodę.

To boli!

Jakie to piękne!
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Jaki on piękny
i dobry.

Muszę ratować księcia!

Nie możesz umrzeć. Kocham cię. Ktoś tu leży? Jeszcze żyje.

Gdzie jesteś, książę? Tęsknię za tobą! Będę cię oglądać
z daleka,

mój książę.
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Czy ludzie żyją wiecznie?

Ludzie umierają, ale mają
duszę nieśmiertelną.

Chcę mieć duszę
jak ludzie.

Musiałabyś zostać żoną człowieka.

Zrobię wszystko,
żeby mieć duszę.

Chcesz mieć nogi zamiast ogona,
żeby książę mógł cię pokochać?

Tak, chcę, chcę mieć
duszę nieśmiertelną.

Już wszystko wiem.
Daj mi napój.

Oddaj mi swój głos. Jeśli książę
poślubi inną, ty zmienisz się

w morską pianę.

Nic mi już nie zostanie.

Tak, daj mi napój.

Teraz daj mi swój głos.

Gdy wypijesz napój, poczujesz ból,
a ogon zamieni się w nogi.

Ból nie minie. Nigdy już
nie będziesz syreną.
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Czy ty mnie kochasz?

To ja ocaliłam mu życie.

Książę się żeni.
Muszę wypełnić
wolę rodziców.

Kocham cię, bo masz
dobre serce i jesteś podobna

do dziewczyny, która uratowała
mi życie.

Skąd się tu wzięłaś? Ja swój głos oddałam.

Smutno nam
bez Ciebie.
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Jaka ona piękna.
To ty uratowałaś mi życie.

Jestem szczęśliwy.

To koniec moich marzeń.
Zmienię się w pianę morską.

Oddałyśmy wiedźmie nasze włosy
za nóż. Musisz zabić księcia i znowu

będziesz syreną.

Nie! Gdzie ja jestem?

Teraz jesteś córą powietrza.
Oddałaś własne szczęście.

Teraz możesz otrzymać
duszę nieśmiertelną.
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1. Przeczytaj życiorys pisarza.

Życiorys Hansa Christiana Andersena
Hans Christian Andersen urodził się 2 kwietnia  
1805 roku w Odense w Danii. Był synem praczki  
i szewca. Zmarł 4 sierpnia 1875 roku w Kopenhadze. 
Był pisarzem i poetą. Pisał opowiadania, sztuki 
teatralne, wiersze i baśnie. Baśnie Andersena  
są bardzo popularne na całym świecie. Pierwsze 
wydanie baśni ukazało się w Danii w 1835 roku. 
Do najbardziej znanych należą: „Dziewczynka 
z zapałkami”, „Calineczka”, „Królowa śniegu”, 
„Świniopas”, „Brzydkie kaczątko”, „Słowik”. Baśnie 
zostały przetłumaczone na ponad 80 języków.

Hans Christian 
Andersen

2. Wpisz do tabelki brakujące informacje.

Imię i nazwisko ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce 
urodzenia ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce  
śmierci ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kim był? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Osiągnięcia 
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3. Odpowiedz na pytania dotyczące autora.
 
Jak się nazywał autor baśni?
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Kim był?
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Kiedy i gdzie się urodził?
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Kiedy i gdzie zmarł?
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Dlaczego był sławny?
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Jakie nagrody otrzymał?
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1. Przeczytaj krótki opis baśni.

Autorem baśni „Syrena” jest Hans Christian Andersen. Dzieci na całym świecie 
bardzo lubią jego baśnie. Przetłumaczono je na ponad 80 języków. „Syrenę” 
na język polski przetłumaczyła Cecylia Niewiadomska. „Syrena” pierwszy raz 
została wydrukowana w 1837 roku.
Na podstawie baśni powstało wiele filmów, czasami różniących się treścią od 
tekstu utworu.
Baśń opowiada historię Syreny i jej pięciu sióstr. Syrena bardzo interesowała 
się ludźmi, o których opowiadała babka. W czasie burzy Syrena pierwszy 
raz wypłynęła na powierzchnię wody. Zobaczyła tonący okręt i uratowała 
księcia. Zakochała się w nim. Syrena marzyła o tym, by tak jak ludzie mieć 
nieśmiertelną duszę. Mogła ją zdobyć tylko dzięki ślubowi z księciem. Musiała 
stać się człowiekiem. Wiedźma pomogła jej zmienić się w dziewczynę, ale 
zabrała jej piękny głos. Syrena żyła na dworze księcia, ale nie została jego żoną. 
Dzięki swojej dobroci nie zmieniła się w pianę morską, tylko została duchem, 
córą powietrza. 

Duński rzeźbiarz Edvard Eriksen jest autorem rzeźby 
„Mała Syrenka”, która jest jednym z symboli Danii. 
Wzorem była postać Syreny z baśni Andersena.  
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2. Uzupełnij zdania. Możesz użyć słów z ramek lub z tekstu w poleceniu 1.

Syrena była ............................................ córką króla mórz. 

Syrena od dziecka interesowała się ............................................ . 

W dniu ............................................ urodzin wypłynęła na powierzchnię .............................. . 

Zobaczyła ............................................ i zakochała się w .............................. . 

Chciała mieć .............................. i być .............................. księcia. 

Chciała zdobyć ............................................ duszę. 

Syrenie pomogła ............................................ . 

Książę ożenił się z inną ............................................ . 

Syrena powinna zmienić się w morską .............................. . 

Ponieważ była bardzo .............................. , została córą .............................. . 

żoną dobra nimnogi morza księcia

najmłodszą

księżniczką

powietrza

wiedźma

ludźmi

pianę

nieśmiertelną

piętnastych
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3. Odpowiedz na pytania.

Kto jest autorem baśni?
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Kto przetłumaczył baśń?
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Jak nazywa się rzeźba – symbol Danii?
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W którym roku wydrukowano baśń „Syrena”?
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Czy podobała ci się ta baśń?
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Czy znasz inne baśnie tego autora? Jakie?
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4.  Dokończ rysunek lub wykonaj własny zgodnie z treścią baśni. Nadaj mu tytuł.

Tytuł:  ...............................................................................................................................................................
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Tytuł:  ...............................................................................................................................................................
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1.  Przeczytaj informacje o bohaterach baśni „Syrena”. Uzupełnij zdania 
wyrazami z ramki.

Główną bohaterką baśni jest ............................................ , która jest córką

............................................  i ma pięć ............................................ . 

Wychowuje je ............................................ . W baśni występuje ............................................ , 

która daje Syrenie magiczny napój i zabiera jej ............................................ .

Ważną postacią w baśni jest ............................................ , którego pokochała Syrena. 

Książę ożenił się z ............................................ z sąsiedniego królestwa.

Na końcu Syrena została jedną z ............................................ powietrza.

króla mórz sióstr Syren wiedźma królewną

babcia głos książę cór

2. Czy wiesz, kto to jest?

Złote włosy, twarz jak płatek róży, oczy błękitne. Zawsze cicha i zamyślona.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Śliczne czarne oczy, dziecięca twarzyczka i dobry uśmiech.
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Syrena
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Było ich sześć. Każda o rok młodsza od pierwszej.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Przygotowała magiczny napój. Syrena oddała jej swój głos.
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Rządził morzami i wszystkim, co w nich żyje.
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Opowiadała o okrętach, miastach, zwierzętach, roślinach i ludziach.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Był młody, przystojny i bardzo dobry.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nie mają ciała, są przezroczyste i pięknie śpiewają.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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3.  Zaznacz poprawną odpowiedź. W niektórych pytaniach może być kilka 
poprawnych odpowiedzi.

1. Gdzie rozgrywa się akcja baśni?
a) na ziemi 
b) na księżycu 
c) w morzu 
d) w powietrzu 
e) w jaskini 
f) na wyspie

2. Kiedy rozgrywa się akcja baśni?
a) dawno temu 
b) w przyszłości 
c) nie wiadomo kiedy 
d) w przyszłości 

4. Zapisz odpowiedzi na pytania z ćwiczenia 3.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Gdzie żyją? Ile lat żyją?

ludzie
���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

Syreny
���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

córy powietrza
���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

Jak wyglądają?

ludzie
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Syreny
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

córy powietrza
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy mają duszę nieśmiertelną?

ludzie
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Syreny
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

córy powietrza
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. Wpisz do tabelki brakujące informacje.
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Jak mogą zdobyć duszę nieśmiertelną?

ludzie
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Syreny
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

córy powietrza
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Co robią całe życie?

ludzie
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Syreny
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

córy powietrza
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

mają rybie ogony zamiast nógnie mają duszy nieśmiertelnej

do stu latmają ciało trzysta latw powietrzu

dzięki dobrym uczynkom

pomagają ludziom

dzięki miłości człowieka

są lekkie i przezroczyste

na ziemi

żyją i pracują

mają duszę nieśmiertelną tańczą i śpiewają żeglarzom w morzu
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1.  Ułóż zdania we właściwej kolejności.  
Zdania możesz wyciąć i ułożyć w poprawnej kolejności przed sobą. 
Z liter znajdujących się przed każdym zdaniem powstanie hasło.

1 n Mała Syrena słucha opowieści babki o ludziach.

e Książę żeni się z księżniczką z sąsiedniego królestwa.

l Syrena zmienia się w córę powietrza.

i Syreny wypływają na powierzchnię.

m Mała Syrena zmienia się w dziewczynę.

i Książę opiekuje się niemówiącą dziewczyną.

e Mała Syrena w czasie burzy ratuje królewicza.

n Książę z żoną szukają Syreny.

ś Syrena oddaje wiedźmie swój głos.

r Książę z żoną i Syreną odpływają statkiem.

t Syreny chcą uratować siostrę i dają jej nóż.

e Syrena nie chce zabić księcia.

ą Syrena, córa powietrza, całuje księcia i odlatuje.

Syrena chciała mieć n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

duszę.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

144Syrena Kolejność wydarzeń

2. Dokończ pytania.

1. Syrena miała piękny głos. 
a) Kto  ...........................................................................................................................................................  ? 
b) Co  ............................................................................................................................................................  ? 
c) Jaki  ..........................................................................................................................................................  ? 

2. Wiedźma dała Syrenie magiczny napój.
a) Kto  ...........................................................................................................................................................  ?
b) Co  ............................................................................................................................................................  ?
c) Komu  .....................................................................................................................................................  ?

3. Syrena uratował księcia.
a) Kto  ...........................................................................................................................................................  ?
b) Co zrobiła  ............................................................................................................................................  ?
c) Kogo  .......................................................................................................................................................  ?

4. Książę z żoną szukali Syreny.
a) Co robili  ................................................................................................................................................  ?
b) Kto  ...........................................................................................................................................................  ?
c) Kogo  .......................................................................................................................................................  ?
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3. Napisz lub narysuj odpowiedzi na pytania.

Jakie ty masz marzenie? Co bardzo chcesz mieć?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Co zrobisz, aby to dostać?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1. Odpowiedz na pytania.

Ile było Syren księżniczek?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kto wychowywał księżniczki? 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jakich opowieści lubiły słuchać księżniczki?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

W jakim wieku Syreny pierwszy raz wypływały ponad morze?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

pierwsza Leżała w nocy na piasku i widziała miasta pełne świateł  
i słyszała wrzawę i dzwony kościelne.

����������������������������

W zimie widziała zielone morze i góry lodowe.  
Siedząc na szczycie góry lodowej, widziała burze na morzu  
i strach marynarzy.

����������������������������

Popłynęła do ujścia rzeki. Widziała winnice, zamki,  
pałace, słyszała śpiew ptaków. Widziała kąpiące się dzieci  
i czarnego psa, który na nią szczekał.

����������������������������
Widziała statek królewicza, zabawę i tańce na nim.  
Potem przeżyła burzę i zatonięcie statku z żeglarzami.

����������������������������
Widziała zachód słońca, piękne obłoki złote, czerwone  
i różowe. Lecące dzikie łabędzie.

����������������������������
Została na pełnym morzu– widziała statki pod żaglami, 
delfiny i wieloryby.

2. Zaznacz, co zobaczyła każda księżniczka. Wpisz liczebnik obok opisu.
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która?

pierwsza

piąta

czwarta

trzecia

druga

szósta

3. Zamaluj odpowiednią syrenkę.
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4.  Zaznacz poprawną odpowiedź.  
Odpowiedź na każde pytanie zapisz w zeszycie.

1. Co widziała najmłodsza Syrena?
a) słońce i chmury 
b) burzę i statek 
c) pałace i lasy

2. Co najbardziej chciała mieć Syrena?
a) duszę nieśmiertelną 
b) duży pałac 
c) dużo braci

3. Co zrobiła Syrena, aby spełnić swoje marzenie?
a) zmieniła się w ducha 
b) zmieniła się w dziewczynę 
c) zmieniła głos

4. Kto dał Syrenie magiczny napój?
a) babka 
b) syreny 
c) wiedźma 

5. Gdzie zamieszkała dziewczyna?
a) w pałacu 
b) w szkole 
c) w hotelu

6. Kto opiekował się dziewczyną?
a) służący 
b) król 
c) książę

7. Z kim ożenił się książę?
a) z Syreną 
b) z księżniczką 
c) z dziewczyną
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8. W co miała zmienić się Syrena?
a) w błoto 
b) w powietrze
c) w morską pianę

9. Kto odwiedził Syrenę po ślubie księcia?
a) babka
b) wiedźma 
c) siostry Syreny

10. Co miała zrobić, aby znowu być Syreną?
a) zabić księcia 
b) zabić wiedźmę 
c) wypić magiczny napój

11. Czy Syrena to zrobiła?
a) tak 
b) nie 
c) nie wiem

12. W co zmieniła się Syrena?
a) w błoto 
b) w powietrze 
c) w pianę
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1. Do każdego opisu dopasuj wyraz z ramek. 

Jest młody, piękny i bogaty. Ma dobre serce. –  ........................................................................

Jest najmłodsza, ma złote włosy i nogi. –  ....................................................................................

Porusza się po morzu, ma białe żagle. –  ......................................................................................

Jest bardzo brzydka, umie czarować. –  .........................................................................................

Powstaje na morzu. Jest biała i delikatna. –  ..............................................................................

Syreny dostały go od wiedźmy za swoje włosy. –  ....................................................................

Rosły tam morskie rośliny i kwiaty. Stał w nim posąg chłopca. –  ..................................

Pracuje na statku, pływa po morzach. – ���������������������������������������������������������������������������������������

Wielki i piękny budynek pod wodą. – ��������������������������������������������������������������������������������������������

Ma rodzinę i służbę. Mieszka w pałacu. –  ....................................................................................

Syrenka wiedźma marynarz piana morska

Książę zamek królnóż ogród statek
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Kto to jest? Co to jest?

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
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2. Wyrazy z zadania 1 wpisz do tabelki.
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3.  Wybierz po jednym wyrazie z każdej części tabelki. Ułóż z nim zdanie. 
Wykonaj rysunek.
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Jaka była Syrena?

 :)
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Pytanie 1
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Krzysztof Kamil Baczyński

Elegia o…  
[chłopcu polskim]

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Krzysztof Kamil Baczyński

Elegia o…  
[chłopcu polskim]

Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą,
haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią,
malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg,
wyszywali wisielcami drzew płynące morze.

Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć
gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami.
Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg,
przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg.

I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc,
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut — zło.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?

20 III 1944 r.



Krzysztof Kamil Baczyński

Elegia o…  
[chłopcu polskim]
Wstęp
Elegia to wiersz na smutny temat.
Autor pisze elegię o polskim chłopcu, 
który walczył na wojnie.

Tekst wiersza
Matka chłopca mówi:
„Mój synku, 
musiałeś iść na wojnę.
Byłeś smutny, 
bo widziałeś zło i śmierć.
Widziałeś pożary i zniszczenia.
Widziałeś wielu zabitych ludzi.
Żyłeś w ciemnościach.
Płakałeś.
Bałeś się. 
Byłeś dobry i niewinny.
Ale musiałeś walczyć na wojnie.
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Dostałeś do ręki broń.
Czułeś, że wojna jest zła.
Zostałeś trafiony kulą.
Przeżegnałeś się.
Upadłeś na ziemię.
Umarłeś.
Myślę o Twojej śmierci i cierpię.
Czy umarłeś od kuli, 
czy umarłeś ze smutku?”.
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„Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą.”

„Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg.”

„Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?”

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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1. Kto jest bohaterem wiersza „Elegia o… [chłopcu polskim]”?
a)	młody chłopak 
b)	dziecko – chłopczyk
c)	mężczyzna

2. Kto może zwracać się słowem „syneczku”?
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3.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Dzieciństwo chłopca i młodość Baczyńskiego przerwała wojna.

Baczyński i chłopiec z „Elegii o...” w czasie wojny byli dziećmi.

Chłopiec i Baczyński walczyli z bronią w czasie wojny.

Rodzice cieszyli się, że dzieci są odważne.

Rodzice rozpaczali, że ich dzieci muszą brać udział w wojnie.

Chłopiec i Baczyński zginęli w czasie wojny.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

168Elegia o… [chłopcu polskim] Podsumowanie wiedzy o lekturze

środki stylistyczne

rudą krwią metafora epitet

od snów, co jak motyl drżą przenośnia metafora

wisielcami drzew metafora porównanie

jasny synku metafora epitet

czarną bronią przenośnia epitet

5. W jakim celu autor stosuje środki stylistyczne? 
a)	Wiersz ładnie wygląda.
b)	Autor chce pokazać prawdziwy obraz wojny i atmosferę zagrożenia.
c)	Autor chce, aby wiersz podobał się czytelnikom.

4.  Dopasuj nazwy środków stylistycznych do sformułowań z wiersza. 



m
atka

oddzielić
sen

noc
sm

utny
czarny

syn
przeżegnać

trw
oga

walka
druga w

ojna
św

iatow
a

jasny
ciem

ny

oni
karabin

ziem
ia

dobry
zły

ty
paść

śm
ierć

pożoga

pękać
kula

serce

Czy?

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

169Elegia o… [chłopcu polskim] Tablice komunikacyjne



 
Pytanie 1

Kto jest bohaterem
 w

iersza?
 

Pytanie 2
Czy bohater w

iersza chciał w
alczyć?

O
dpow

iedź a
Krzysztof Kam

il Baczyński

K.K.B.

O
dpow

iedź a
Tak.

O
dpow

iedź b

w

O
dpow

iedź b
Nie.

Odpow
iedź c

Każdy chłopiec na św
iecie.

na

Odpow
iedź c

Nie w
iem

.

Każdy polski chłopiec w
 czasie drugiej w

ojny św
iatow

ej.

Zadanie 1: Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

170Elegia o… [chłopcu polskim] Zadania do lektury



O
dpow

iedź a
sm

utek
O

dpow
iedź b

tęsknota
Odpow

iedź c
spokój

O
dpow

iedź d
cierpienie

O
dpow

iedź e
czułość

O
dpow

iedź f
przygnębienie

O
dpow

iedź g
niepokój

O
dpow

iedź h
m

iłość
O

dpow
iedź i

żal

Zadanie 2: Jakie są uczucia m
atki? Zaznacz w

szystkie w
łaściw

e odpow
iedzi.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

171Elegia o… [chłopcu polskim] Zadania do lektury



Krzysztof Kamil Baczyński

Z głową 
na karabinie

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Krzysztof Kamil Baczyński

Z głową na karabinie

Nocą słyszę, jak coraz bliżej
drżąc i grając krąg się zaciska.
A mnie przecież zdrój rzeźbił chyży,
wyhuśtała mnie chmur kołyska.

A mnie przecież wody szerokie
na dźwigarach swych niosły płatki
bzu dzikiego; bujne obłoki
były dla mnie jak uśmiech matki.

Krąg powolny dzień czy noc krąży,
ostrzem świszcząc tnie już przy ustach,
a mnie przecież tak jak i innym
ziemia rosła tęga — nie pusta.

I mnie przecież jak dymu laska
wytryskała gołębia młodość;
teraz na dnie śmierci wyrastam
ja — syn dziki mego narodu.
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Krąg jak nożem z wolna rozcina,
przetnie światło, zanim dzień minie,
a ja prześpię czas wielkiej rzeźby
z głową ciężką na karabinie.

Obskoczony przez zdarzeń zamęt,
kręgiem ostrym rozdarty na pół,
głowę rzucę pod wiatr jak granat,
piersi zgniecie czas czarną łapą;

bo to była życia nieśmiałość,
a odwaga — gdy śmiercią niosło.
Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało
wielkie sprawy głupią miłością.

4 grudnia 1943



Krzysztof Kamil Baczyński

Z głową na karabinie
Wstęp
Jest II wojna światowa.
Krzysztof Kamil Baczyński bierze udział w walkach.
Bardzo się boi.
Wspomina swoje dzieciństwo.
Wie, że niedługo umrze.

Tekst wiersza
W nocy słyszę coraz bliżej groźne hałasy.
Coś się zbliża. 
Boję się.
A gdy byłem mały,
świat był piękny.
Lubiłem chodzić nad rzekę
i oglądać chmury.
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Gdy byłem mały,
widziałem na rzece unoszące się płatki bzu.
Chmury na niebie przypominały uśmiech mojej matki.
Czułem się bezpiecznie.

Teraz jestem w pułapce.
Coś mnie okrąża w dzień i w nocy 
i jest coraz bliżej.
Czuję to już przy ustach.
Gdy byłem mały,
myślałem,
że moje życie będzie wspaniałe.
Wszyscy tak myśleliśmy.

Moja młodość trwała bardzo krótko,
ale była radosna i spokojna.
Teraz niedługo będę musiał umrzeć.
Jestem synem tego narodu.
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Wojna jest coraz bliżej.
Wszystko niszczy.
Niedługo zniszczy i mnie.
Moja młodość przeminie.
Zamiast się cieszyć i rozwijać,
muszę walczyć na wojnie.

Jestem otoczony wojną.
Dzieje się dużo złych rzeczy.
Będę walczył i na pewno w końcu zginę.

Poświęciłem się
i walczę na wojnie.
To jest odwaga.
Trzeba nawet umrzeć, 
aby obronić to, 
co się kocha. 
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Młodość

„Umrzeć przyjǳie, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością.”

Wojna
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1. Przeczytaj życiorys pisarza.

Życiorys Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Krzysztof Kamil Baczyński był poetą, pisał wiersze 
w czasie II wojny światowej. Urodził się 22 stycznia 
1921 roku w Warszawie. Uczył się w Gimnazjum 
i Liceum im. Stefana Batorego. Maturę zdał w maju 
1939 roku. W gimnazjum w tej samej klasie uczyli 
się: Tadeusz Zawadzki „Zośka”, Jan Bytnar „Rudy” 
i Maciej Dawidowski „Alek” (bohaterowie „Kamieni 
na szaniec”). W latach 1934–1935 Baczyński był 
harcerzem 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej 
„Pomarańczarnia”. Od 1940 roku pod pseudonimem 
Jan Bugaj publikował wiersze. 
3 czerwca 1942 roku poślubił Barbarę Drapczyńską. 
Od lipca 1943 roku należał do Harcerskich Grup 
Szturmowych Armii Krajowej. 1 sierpnia 1944 roku 
w chwili wybuchu powstania warszawskiego był 
w okolicy placu Teatralnego. Nie mógł dołączyć do 
swojego oddziału i przyłączył się do ochotników. 
Zginął 4 sierpnia 1944 roku. 1 września w powstaniu 
warszawskim zginęła również jego żona. Krzysztof 
Kamil Baczyński jest autorem wierszy, które zebrane 
są w tomikach: „Zamknięty echem” (lato 1940 roku), 
„Dwie miłości” (jesień 1940), „Wiersze wybrane” 
(maj 1942), „Arkusz poetycki Nr 1” (1944). 
Napisał także wiersze umieszczane w prasie 
konspiracyjnej i w antologiach poezji wydawanych 
w konspiracji.
Wielu znanych artystów śpiewa pieśni ze słowami 
wierszy Baczyńskiego.

Krzysztof Kamil 
Baczyński
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2. Napisz odpowiedzi na pytania.

Kiedy urodził się i kiedy zmarł Krzysztof Kamil Baczyński?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Ile lat żył Krzysztof Kamil Baczyński?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Z kim chodził do gimnazjum?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

W którym roku zdał maturę?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Którego dnia powstania warszawskiego zginął?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jakie tytuły mają tomiki jego wierszy?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1. Odpowiedz na pytania.

Kto jest autorem wiersza?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kiedy autor napisał wiersz „Z głową na karabinie”?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ile strof ma wiersz?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ile wersów jest w każdej strofie?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Dobierz określenia do podanego fragmentu.

„ Nocą słyszę, jak coraz bliżej 
drżąc i grając krąg się zaciska.”

„ A mnie przecież zdrój rzeźbił chyży, 
wyhuśtała mnie chmur kołyska.”

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

strach młodość niebezpieczeństwowolność
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3. Zaznacz, co opisują strofy wiersza – wojnę czy młodość?

4. Określ czas czasowników w podanych strofach.

„ A mnie przecież wody szerokie 
na dźwigarach swych niosły płatki 
bzu dzikiego; bujne obłoki 
były dla mnie jak uśmiech matki.”

„ Krąg jak nożem z wolna rozcina, 
przetnie światło, zanim dzień minie, 
a ja prześpię czas wielkiej rzeźby 
z głową ciężką na karabinie.”

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„ I mnie przecież jak dymu laska 
wytryskała gołębia młodość;”

„ a ja prześpię czas wielkiej rzeźby 
z głową ciężką na karabinie.”

wytryskała – czas .............................................................. 

ja prześpię – czas .............................................................. 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

183Z głową na karabinie Podsumowanie wiedzy o lekturze

5. Uzupełnij zdania.

Autor opisując swoją młodość, używa czasowników w czasie ........................................ .

Autor, kiedy pisze o wojnie, używa czasowników w czasie ................................................ .

6.  Dopasuj nazwy środków stylistycznych do podanych sformułowań z wiersza. 

środki stylistyczne

zdrój chyży porównanie epitet

głowę rzucę pod wiatr jak granat metafora porównanie

światło przetnie porównanie metafora

bujne obłoki metafora epitet

czas wielkiej rzeźby porównanie metafora

jak dymu laska wytryskała gołębia młodość epitet porównanie
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symbole określenia

1 Krąg dorastanie (czas 
kształtowania człowieka) a

2 Wielkie sprawy zło jest dookoła b

3 Czas wielkiej rzeźby żołnierz powstaniec c

4 Ja syn dziki mego 
narodu walka o wolność d

7. Połącz symbole z określeniami.
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ja
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karabin

teraz
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Pytanie
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Bezradność.
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Władysław Bełza

Katechizm 
polskiego dziecka

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Władysław Bełza
Katechizm polskiego dziecka

Katechizm  
polskiego dziecka

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.

— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.

— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?
— Oddać życie.
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Zmiana pierwszej strofki dla dziewczątek:

— Kto ty jesteś?
— Polka mała.

— Jaki znak twój?
— Lilia biała.

itd.



Władysław Bełza

Katechizm  
polskiego dziecka
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Autor wiersza rozmawia z małym chłopcem:
— Kim jesteś?
— Jestem małym Polakiem.
— Jaki jest twój znak?
— Biały orzeł.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Mieszkam między innymi Polakami.
— W jakim kraju mieszkasz?
— W Polsce.
— Czym jest dla ciebie Polska?
— To jest moja ojczyzna.
— Jak Polska stała się wolna?
—  Ludzie musieli cierpieć i walczyć, 

żeby Polska była wolna.
— Czy kochasz Polskę?
— Tak, bardzo kocham.
— W co wierzysz?
— Wierzę w Polskę.
— Kim jesteś dla Polski?
— Jestem jej dzieckiem.
— Co możesz zrobić dla Polski?
— Mogę poświęcić jej życie.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Autor wiersza rozmawia z małą dziewczynką:
— Kim jesteś?
— Jestem małą Polką.
— Jaki jest twój znak?
— Biała lilia.
— Gdzie mieszkasz?
— Mieszkam między innymi Polakami.
— W jakim kraju mieszkasz?
— W Polsce.
— Czym jest dla ciebie Polska?
— To jest moja ojczyzna.
— Jak Polska stała się wolna?
—  Ludzie musieli cierpieć i walczyć,  

żeby Polska była wolna.
— Czy kochasz Polskę?
— Tak, bardzo kocham.
— W co wierzysz?
— Wierzę w Polskę.
— Kim jesteś dla Polski?
— Jestem jej dzieckiem.
— Co możesz zrobić dla Polski?
— Mogę poświęcić jej życie.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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„Kto ty jesteś?”

„Polka mała.”

„Polak mały.”

„Jaki znak twój?”

„Orzeł biały.” „Lilia biała.”

„Gdzie ty
mieszkasz?” „Między swemi.”

„W jakim
kraju?” „W polskiej ziemi.”

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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„Czym
ta ziemia?” „Mą Ojczyzną.”

„Krwią i blizną.”

„Czy ją
kochasz?” „Kocham szczerze.” „A w co

wierzysz?” „W Polskę wierzę.”

„Coś ty dla niej?”
„Wdzięczne dziecię.” „Coś jej

winien?” „Oddać życie.”

„Czym
zdobyta?”

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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1. Przeczytaj życiorys pisarza.

Życiorys Władysława Bełzy
Władysław Bełza był polskim poetą patriotycznym. 
Napisał wiele wierszy dla dzieci. Był działaczem 
kulturalnym i oświatowym. 
Urodził się 17 października 1847 roku w Warszawie. 
Zmarł 29 stycznia 1913 roku we Lwowie. 
Władysław Bełza uczył się w gimnazjum 
w Warszawie i szkole oficerskiej w Kazaniu. 
Studiował w Szkole Głównej w Warszawie. 
Pierwszy jego wiersz „Deszczyk wiosenny” został 
wydrukowany w 1863 roku. W 1867 roku ukazał się 
pierwszy tomik wierszy „Podarek dla grzecznych 
dzieci”. W 1869 roku wydał książeczkę „Abecadlnik 
w wierszykach dla polskich dzieci”, a następnie 
„Upominek dla młodzi polskiej na pamiątkę 
trzechsetnej rocznicy Unii Lubelskiej”. W roku 1900 
we Lwowie został wydany „Katechizm dziecka 
polskiego”. 
Mieszkał we Lwowie, Wenecji, Padwie, Zurychu, 
Paryżu i Poznaniu. W 1871 roku musiał 
wyjechać z Poznania, ponieważ występował 
przeciw germanizacji ludności Wielkopolski 
i Śląska. Wyjechał do Pragi, a potem do 
Lwowa, gdzie mieszkał do śmierci. Pracował 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 
i zajmował się wydawaniem polskich książek 
i podręczników szkolnych.

Władysław Bełza
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2. Wpisz do tabelki brakujące informacje.

Imię i nazwisko ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce 
urodzenia ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce  
śmierci ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kim był? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Najważniejsze 
utwory 
(zbiory utworów) 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1. Przeczytaj informacje o zbiorze.

Katechizmy to podręczniki, w których zapisano najważniejsze prawdy  
wiary i obyczajów, często w pytaniach i odpowiedziach, np. Katechizm 
Kościoła katolickiego.

„Katechizm dziecka polskiego” to zbiór wierszy, których autorem jest Władysław 
Bełza. Zbiór składa się z 14 krótkich wierszy o charakterze patriotycznym, 
napisanych specjalnie dla dzieci.

Pierwszy raz został wydany w roku 1900 we Lwowie. Łatwe do zapamiętania 
rymowanki nawiązują do polskiej tradycji i polskich wartości.

2.  W dostępnych źródłach znajdź tytuły wierszy ze zbioru.  
Wpisz brakujące tytuły.

– Katechizm polskiego dziecka

–  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

– O celu Polaka

– Cnoty kardynalne

–  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

– Disce puer

–  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

–  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

–  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

– Modlitwa polskiego dziewczęcia 

– Do polskiego chłopięcia
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– Do polskiej dzieweczki

–  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

– Marsz Skautów

–  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3.  Pomyśl i spróbuj odpowiedzieć na pytanie: dlaczego zbiór wierszy ma tytuł 
„Katechizm polskiego dziecka”? Możesz poprosić o pomoc rodziców.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

200Katechizm polskiego dziecka „Kto ty jesteś?”

1. Dokończ zdania.

Autorem wiersza jest  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  .

Wiersz jest częścią zbioru  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  .

Wiersz składa się z �������������������������������������������������������������� i �������������������������������������������������������������� .

Na pytania autora odpowiada  �������������������������������������������������������������������������������������������������������  .

2.  Ułóż we właściwej kolejności pytania z wiersza. Dopisz odpowiedzi. Zdania 
możesz wyciąć i ułożyć w poprawnej kolejności przed sobą.

Kto ty jesteś? ���������������������������������������������������������������������������������������������������

Czym zdobyta? ���������������������������������������������������������������������������������������������������

W jakim kraju? ���������������������������������������������������������������������������������������������������

A w co wierzysz? ���������������������������������������������������������������������������������������������������

Gdzie ty mieszkasz? ���������������������������������������������������������������������������������������������������

Czym ta ziemia? ���������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy ją kochasz? ���������������������������������������������������������������������������������������������������

Coś ty dla niej? ���������������������������������������������������������������������������������������������������

Jaki znak twój? ���������������������������������������������������������������������������������������������������

Coś jej winien? ���������������������������������������������������������������������������������������������������
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3.  Odpowiedz na pytania. Zastanów się lub poszukaj informacji w dostępnych 
źródłach.

Jakie są polskie barwy narodowe?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jak wygląda godło Polski?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Na jakim kontynencie leży Polska?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy Polska zawsze była na mapie Europy? Jeśli nie, to jak długo jej nie było  
i dlaczego?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy mapa Polski zawsze wyglądała tak jak teraz?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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4. Wklej współczesną mapę Polski i historyczną z dowolnego roku.
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5.  Przeczytaj uważnie tabelkę, dopisz końcówki wyrazów. Uzupełnij zdania 
wyrazami w odpowiedniej formie.

Kiedyś na mapie Europy nie było ��������������������������������������������������� .

Moja Ojczyzna to ��������������������������������������������������� .

W czasie wojny ludzie marzyli o wolnej ��������������������������������������������������� .

Janek leciał samolotem i przyglądał się ��������������������������������������������������� .

Myślał : „O ��������������������������������������������������� , jaka jesteś piękna!”.

Moje życie związane jest z ��������������������������������������������������� .

– kto? co? (to jest) Polska Polak Polka

– kogo? czego? (nie ma) Polski Polak���������� Polk����������

– komu? czemu? (się przyglądam) Polsce Polak���������� Pol����������

– z kim? z czym? (idę, żyję) Polską Polak���������� Polk����������

– o kim? o czym? (myślę) o Polsce Polak���������� Pol����������

– o! Polsko! Polak���������� Polk����������
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W Polsce mieszkają Polacy. Mężczyzna to Polak. Kobieta to Polka. 

Ja jestem ��������������������������������������������������� . Pani Ania jest ��������������������������������������������������� ,

a pan Tomek jest ��������������������������������������������������� . Czytałam o ��������������������������������������������������� , 

który zdobył medal, i o ��������������������������������������������������� , która otrzymała nagrodę. 

Widziałam ��������������������������������������������������� , który trzymał flagę, i ��������������������������������������������������� ,

która niosła kwiaty.
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Władysław Bełza

W podziemiach 
Wawelu

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Władysław Bełza
Katechizm polskiego dziecka

W podziemiach Wawelu

Czy znasz, młody przyjacielu,
Groby królów na Wawelu?

Poznaj skarb ten dawnej cnoty,
Co ozdabiał czas miniony,
Najcenniejsze to klejnoty
Z całej polskiej twej Korony.

Na kolanach idź, mój mały,
Przed te trumny marmurowe
I u szczątków dawnej chwały
Ze czcią pochyl twoją głowę.

Tu nadziei żar i wiary
Niech się w sercu twym rozgości,
Na ołtarzu tym ofiary,
Poświęcenia i miłości.
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Tu uczucia najgorętsze
W młodym swoim rozpal łonie,
Bo tu wszystko, co najświętsze,
W tym złożono Panteonie1!

Pod tych mrocznych wiązań stropem,
Legł król kmiotków pełen chwały,
Co nie szablą, ale snopem,
Podparł polski tron wspaniały.

Tu Jagiełło2 na świątnicach
Starych bogów krzyże dźwiga3;
Obok cudna, z łzą na licach
W sarkofagu śpi Jadwiga4!

Ci co blaski światła siali,
I praw ludu wiernie strzegli:
Męże czynu, hartu stali,
Dwaj Zygmunci5 tutaj legli.

Tu szczerbiona w krwawym boju
Batorego6 szabla świeci;
A tam znowu, po dniach znoju,
Syty zwycięstw legł Jan trzeci7!



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

W podziemiach Wawelu Tekst oryginalny 218

Dalej widzisz, moja duszko,
Wawrzyn wstęgą przewiązany;
Tutaj spoczął nasz Kościuszko8,
Wódz nad innych ukochany!

Obok niego, dziecię moje,
Książę Józef 9 legł ze sławą,
Co do walki polskie woje
Marszałkowską wiódł buławą!

Wszystkoż, wszystko tak posnęło,
Jak te sławy naszej świadki?
Wszystkoż, wszystko tak minęło,
Jak na grobach więdną kwiatki?

Precz z rozpaczą! Choć z mogiły,
Roześmieje się kwiat w wiośnie!
Więc zaczerpmy tutaj siły,
Bo z przeszłości — przyszłość rośnie!
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Przypisy:

1panteon (z gr. pan: wszystko, theoi: bogowie) — miejsce 
kultu poświęcone wszystkim bogom; historyczna budowla 
Panteonu w Rzymie to okrągła świątynia wzniesiona na Polu 
Marsowym w 125 r., za panowania cesarza Hadriana. 
[przypis edytorski]

2Jagiełło (ok. 1362–1434) — właśc. Jogaila Algirdaitis; 
wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1392, 
król Polski i najwyższy książę litewski w latach 1386–1434. 
Na tron polski wstąpił w 1386 r. po przyjęciu chrztu 
(przejściu z prawosławia na katolicyzm), przybraniu imienia 
Władysław i poślubieniu Jadwigi Andegaweńskiej, córki 
Ludwika Węgierskiego, koronowanej na króla Polski w 1384. 
Na mocy unii w Krewie (1385) chrzest wraz ze swym władcą 
przyjęła cała Litwa. Władysław II Jagiełło był założycielem 
dynastii Jagiellonów. [przypis edytorski]

3na świątnicach starych bogów krzyże dźwiga — chodzi 
o zaprowadzenie przez Jagiełłę chrześcijaństwa w pogańskiej 
dotąd Litwie. [przypis edytorski]
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4Jadwiga Andegaweńska (1373 a. 1374–1399)— król 
Polski z dynastii Andegawenów (Anjou), córka Ludwika 
Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, święta katolicka, 
patronka Polski. W 1384 r. została koronowana na króla, 
ponieważ królowej polskie prawo nie zapewniało 
dziedziczności tronu. W dzieciństwie (1378) zaręczona 
z Wilhelmem Habsburgiem, pod naciskiem możnowładców 
małopolskich po objęciu tronu Polski zaręczyny zostały 
zerwane, by mógł odbyć się jej ślub z wielkim księciem 
litewskim Jagiełłą. Była osobą wykształconą, znającą 
języki obce, gromadziła wokół siebie elitę intelektualną 
Polski; zleciła pierwsze pol. tłumaczenie Księgi Psalmów 
(tzw. Psałterz floriański), fundowała kościoły i szpitale, 
troszczyła się o rozwój nauki (w 1397 r. założyła bursę dla 
polskich i litewskich studentów przy uniwersytecie w Pradze 
oraz uzyskała zgodę papieża na utworzenie fakultetu 
teologii w Krakowie). Zmarła 1399 r. w wyniku gorączki 
połogowej, po urodzeniu córki Elżbiety Bonifacji (dziecko 
również nie przeżyło), swój majątek zapisała w testamencie 
Akademii Krakowskiej. 31 V 1979 r. została beatyfikowana, 
a 8 VI 1997r. kanonizowana przez papieża Jana Pawła II. 
[przypis edytorski]
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5Dwaj Zygmunci — chodzi zapewne o Zygmunta I Starego 
(1467–1548), od 1506 r. króla Polski i wielkiego księcia 
litewskiego oraz jego syna, Zygmunta II Augusta  
(1520–1572), od 1543 r. wielkiego księcia litewskiego, 
od 1548 r. króla Polski. Byli to dwaj ostatni władcy z linii 
Jagiellonów. Na Wawelu spoczywa również Zygmunt III 
Waza (1566–1632), król Polski od 1587 r. i Szwecji  
(1592–1599). [przypis edytorski]

6Batory, Stefan (1533–1586) — właśc. Istvan Bathory, 
książę Siedmiogrodu, od 1571 król Polski, a od 1576 
wielki książę litewski; poślubił Annę Jagiellonkę, córkę 
Zygmunta I Starego, ostatnią przedstawicielkę Piastów 
na polskim tronie. Jeden z najwybitniejszych polskich królów 
elekcyjnych. [przypis edytorski]

7Jan trzeci — właśc. Jan III Sobieski (1629–1696), król 
Polski i wielki książę litewski od 1674, hetman wielki 
koronny od 1668, hetman polny koronny od 1666, marszałek 
wielki koronny od 1665, chorąży wielki koronny od 1656. 
[przypis edytorski]

8Kościuszko, Tadeusz (1746–1817) — generał wojsk pol. 
i amer., Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej 
podczas insurekcji 1794 r. [przypis edytorski]

9Książę Józef — właśc. Józef Poniatowski (1763–1813), 
polski generał, Wódz Naczelny Wojsk Polskich Księstwa 
Warszawskiego, marszałek Francji; zginął w czasie wojen 
napoleońskich pod Lipskiem. [przypis edytorski]
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Władysław Bełza

W podziemiach Wawelu
Czy znasz groby królów na Wawelu?
Na Wawelu w grobach leżą królowie Polski.
To byli najlepsi królowie w historii Polski.
Wszyscy byli bardzo dzielni,
robili dużo dobrych rzeczy dla Polski.

Gdy jesteś na Wawelu,
zachowuj się odpowiednio.
Szanuj dawnych królów i ich historię.

Na Wawelu są pochowani:
król Kazimierz Wielki,
król Władysław Jagiełło,
królowa Jadwiga,
król Zygmunt I Stary,
król Zygmunt II August,
król Stefan Batory,
król Jan III Sobieski.
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Na Wawelu są też pochowani:
generał Tadeusz Kościuszko
i książę Józef Poniatowski.

Dawni królowie już nie żyją.
Czy dobra historia Polski przeminęła razem z nimi?

Nie wolno rozpaczać.
Trzeba mieć nadzieję.
Dzięki dawnym królom
możemy być silni.
Jeżeli wiemy,
co było dawno temu,
możemy dobrze planować przyszłość.
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krypta

sarkofag

„Czy znasz młody przyjacielu,
Groby królów na Wawelu?”

...żył bardzo dawno, był bardzo
odważnym człowiekiem...

...bardzo kochał Polskę,
był wielkim patriotą...

„Więc zaczerpnij tutaj siły,
Bo z przeszłości – przyszłość rośnie!”

Historia Polski jest bardzo ciekawa.

Chcę być odważny jak oni.
Chcę kochać ojczyznę

jak oni.

Kraków, Zamek Królewski na Wawelu

Mapa podziemi Wawelu
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1. Dokończ zdania.

Autorem wiersza jest  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  .

Wiersz jest częścią zbioru  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  .

Wiersz składa się z �������������������������������������������������������������� zwrotek.

Autor rozpoczyna wiersz pytaniem do  ���������������������������������������������������������������������������������������  .

Każdy młody Polak powinien znać  �����������������������������������������������������������������������������������������������  .

2. Przeczytaj dokładnie wiersz i przypisy. Odpowiedz na pytania.

O czyich grobach pisze autor wiersza?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jakich królów wymienia autor?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kto jeszcze jest pochowany na Wawelu?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dlaczego warto odwiedzić groby na Wawelu?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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4. Sprawdź w dostępnych źródłach i odpowiedz na pytania.

Jak nazywają się krypty wawelskie? Ile ich jest?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kto spoczywa w krypcie św. Leona? Wymień dwa ostatnie pochówki.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kto spoczywa w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Kraków to dawna ������������������������������������������ Polski. 

Zamek królewski w Krakowie nazywa się ������������������������������������������ . 

Wawel był siedzibą polskich ������������������������������������������ . 

Wielu z nich zostało tam ������������������������������������������ . 

Na Wawelu znajdują się ich ������������������������������������������ . 

W kryptach wawelskich znajdują się też groby osób ważnych  
 
dla ������������������������������������������ . 

Polski

pochowanych

Wawel

stolica

groby

królów
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Tajemniczy ogród

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
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Tajemniczy ogród
Powieść dla młodzieży

tłum. Jadwiga Włodarkiewiczowa

 
W chwili gdy Mary Lennox została wysłana do 

Misselthwaite Manor dla zamieszkania tam przy wuju, 
twierdzono ogólnie, że było to najniesympatyczniejsze 
dziecko, jakie kiedykolwiek widziano. I było to szczerą 
prawdą. Twarz jej była mała, chuda, postać mała i chuda, 
włosy miała jasne, rzadkie, skwaszony wyraz twarzy. Włosy 
jej były żółte, jak żółta również była twarzyczka, ponieważ 
Mary urodziła się w Indiach i wiecznie zapadała na zdrowiu 
— to na to, to na owo. Ojciec jej był na stanowisku 
rządowym, wiecznie zapracowany i sam chory; matka zaś, 
słynna piękność, dbająca jedynie o siebie, lubiąca zebrania, 
zabawy, otaczająca się młodym, wesołym towarzystwem. 
Nie pragnęła ona zupełnie dziecka; toteż gdy Mary na świat 
przyszła, oddała ją pod opiekę niańki Hinduski, zwanej 
w narzeczu tamecznym Ayah, której dano do zrozumienia, 
że jeśli jej chodzi o względy pani, to powinna dziecko 
trzymać o ile możności jak najdalej od jej oczu.  

Rozdział i. Nikt się Nie ostał
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Kiedy zatem Mary była chorowitym, nieznośnym, brzydkim 
niemowlęciem, usuwano ją matce z drogi; a gdy stała się 
chorowitym, nieznośnym, zaczynającym chodzić dzieckiem, 
usuwano ją również sprzed matki oczu. Mary nie pamiętała, 
by z bliska widziała kogokolwiek innego prócz ciemnych 
twarzy swojej Ayah i reszty służby hinduskiej, a ponieważ jej 
byli posłuszni we wszystkim ze względu na to, że wrzaskami 
swymi mogła w razie oporu rozgniewać panią, przeto 
Mary w szóstym roku życia była najwięcej despotycznym1 
i samolubnym zwierzątkiem, jakie kiedykolwiek żyło na kuli 
ziemskiej. Młoda nauczycielka Angielka, która ją miała 
nauczyć czytać i pisać, tak trudne miała zadanie, że po trzech 
miesiącach porzuciła miejsce2, a inne jej następczynie 
uciekały po krótszym jeszcze przeciągu czasu. Toteż gdyby 
Mary nie była przyszła3 po prostu fantazja i chęć poznać 
książki, nie byłaby się chyba nigdy zapoznała z alfabetem.

Pewnego rozpaczliwie upalnego rana, gdy miała lat około 
dziewięciu, zbudziła się w bardzo złym humorze, a humor 
się jej jeszcze o wiele pogorszył, skoro spostrzegła, że służąca 
stojąca przy jej łóżku to nie jej Ayah.

— Po coś przyszła? — rzekła do obcej kobiety. — Nie 
pozwalam ci tutaj zostać. Przyślij mi moją Ayah.

Kobieta patrzyła na Mary wystraszonym wzrokiem 
i wyjąkała, że Ayah przyjść nie może, a kiedy Mary wpadła 
w pasję i biła ją i szczypała, Hinduska patrzała na nią coraz 
bardziej wystraszona i powtarzała, że Ayah w żaden sposób 
do panienki przyjść nie może.
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Owego ranka było coś tajemniczego w powietrzu. Nic nie 
było wykonane w zwykłym porządku, a kilku hinduskich 
sług brakowało, ci zaś, których Mary widziała, skradali 
się lub uciekali z twarzami przerażonymi. Lecz nikt jej nic 
nie chciał powiedzieć; a jej Ayah nie przychodziła. Mary 
zostawiona była sama w dalszym ciągu i wreszcie wyszła do 
ogrodu i zaczęła bawić się sama pod drzewami w pobliżu 
werandy. Udawała, że urządza klomby z kwiatów, i zatykała 
wielkie szkarłatne pęki kwiatów w małe kupki ziemi i przy 
tym złość jej rosła, i dziewczynka mruczała do siebie 
pod nosem wszystko, co powie niani, gdy ta powróci.

— Świnia! Świnia! Córka świni! — mówiła, bo nazwać 
Hindusa świnią jest najstraszniejszą obelgą.

Zgrzytała zębami ze złości i wciąż powtarzała to samo, 
gdy wtem usłyszała, że matka jej jest z kimś drugim 
na werandzie. Była tam z młodym blondynem i stali tak 
oboje, rozmawiając przyciszonym, dziwnym głosem. Mary 
znała młodego blondyna, wyglądającego na chłopca. Słyszała, 
iż był to bardzo młody oficer, świeżo z Anglii przybyły. 
Dziecko patrzyło na niego, ale patrzyło i na matkę. Mary 
przyglądała się zawsze matce, ilekroć udało jej się ją widzieć, 
ponieważ „pani” — Mary tym mianem najczęściej nazywała 
matkę — była taką wysoką, wysmukłą, śliczną osóbką i nosiła 
takie urocze suknie. Włosy jej były niby faliste przędze 
jedwabne, miała mały, wykwintny nosek i wielkie, śmiejące 
się oczy. Wszystkie jej suknie były cienkie i powłóczyste, 
a Mary mówiła, że „pełno na nich było koronek”.  
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Lecz dzisiaj wydawało się, że więcej na niej koronek niż 
zazwyczaj, lecz oczy jej nie śmiały się wcale. Były szeroko 
otwarte i błagalnie wzniesione ku twarzy młodego oficera.

Mary usłyszała jej słowa:
— Czyż tak bardzo źle? tak bardzo?
— Strasznie — odrzekł młody człowiek drżącym głosem. 

— Strasznie, pani. Powinna pani była wyjechać w góry przed 
dwoma tygodniami.

Wtedy pani Lennox ręce załamała.
— Och! wiem, żem powinna była wyjechać — szlochała. 

— Wszak zostałam jedynie dla tego pikniku niemądrego. 
Jakże byłam szalona!

W tejże chwili doszedł ich uszu taki lament rozpaczliwy 
z baraków dla służby, że pani Lennox gorączkowo chwyciła 
za ramię młodego oficera. Mary zaś drżeć poczęła na całym 
ciele. Lament i jęki stawały się coraz głośniejsze.

— Co to? co to? — szeptała przerażona pani Lennox.
— Ktoś znów umarł — odpowiedział młodzieńczy 

oficer. — Nie mówiłaś, pani, że zaraza wybuchnęła między 
służbą pani.

— Nic o tym nie wiedziałam! — zawołała. — Chodź 
pan ze mną, chodź! — i odwróciwszy się, wbiegła do 
wnętrza domu.

Nastąpiły potem rzeczy okropne i tajemniczość  
poranka tego wytłumaczona została małej Mary.  
Oto cholera4 wybuchnęła w najgroźniejszej swej  
formie i ludzie padali jak muchy.  
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Jej Ayę zabrano w nocy chorą, a lament ów w zabudowaniach 
służby powstał był właśnie wskutek jej śmierci. Do dnia 
następnego zmarło jeszcze troje służby, reszta w trwodze 
i popłochu uciekła. Paniczny strach opanował wszystkich, 
a ludzie marli jeden po drugim.

W zamęcie i przerażeniu następnego dnia, zapomniana 
przez wszystkich, Mary ukryła się w dziecinnym pokoju. 
Nikt o niej nie pomyślał, nikt jej nie pragnął, a tymczasem 
wydarzyły się dziwne a straszne rzeczy, o których nie 
wiedziała nic zgoła. Mary na przemiany płakała lub spała. 
Wiedziała tylko, że ludzie chorowali i że słychać było 
tajemnicze, przerażające jakieś głosy. W pewnej chwili 
wśliznęła się do jadalni, którą znalazła pustą, jakkolwiek 
częściowo dopiero opróżnione półmiski stały na stole, 
a talerze i krzesła wyglądały tak, jak gdyby je poodsuwano 
w pośpiechu. Dziewczynka zjadła owoców i biszkoptów, 
a dla ugaszenia pragnienia wypiła szklankę całą stojącego 
opodal wina. Wino było słodkie, lecz Mary nie znała jego 
mocy. Po małej chwili uczuła odurzenie, wróciła do swej 
nursery5 i znów się zamknęła, przestraszona krzykami 
i odgłosami uciekających kroków. Uczuła ogarniającą 
ją, nieprzezwyciężoną senność, położyła się na łóżeczku 
i na bardzo długo straciła świadomość tego, co się wkoło 
niej dzieje.

Tymczasem zaszło bardzo wiele, gdy Mary spała snem 
tak twardym, lecz jej już nie budziły ani jęki, ani odgłosy 
wnoszonych i wynoszonych przedmiotów.
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Po przebudzeniu Mary leżała jeszcze, patrząc w sufit. 
W domu była cisza zupełna. Nie znała ona ciszy takiej nigdy 
przedtem. Nie słyszała ani głosów, ani kroków niczyich 
i ciekawa była, czy już wszyscy wyzdrowieli i czy trwoga 
minęła. Ciekawa też była, kto będzie się nią opiekował 
po śmierci jej Ayah. Będzie zapewne nowa Ayah i może 
nawet umieć będzie nowe bajeczki. Mary była już, co prawda, 
znudzona dawnymi. Nie płakała ona zupełnie z powodu 
śmierci swej niani. Nie było to dziecko tkliwe i nie dbało 
nigdy o nikogo. Hałasy, bieganina, jęki i lament z powodu 
cholery straszyły ją jedynie, a teraz była zła, bo nikt zdawał 
się nie pamiętać o jej istnieniu. Zanadto wszyscy byli 
przerażeni, by myśleć o dziecku, którego nikt nie lubił. Kiedy 
cholera wybuchła, każdy zdawał się myśleć tylko o sobie. Ale 
teraz, gdy już wszystko minęło, przyjdzie ktoś zapewne, by 
zobaczyć, co się dzieje z Mary.

Lecz nikt się nie zjawiał, a podczas gdy dziewczynka leżała 
wyczekując, dom cały zdawał się zapadać w coraz to głębszą 
ciszę. Usłyszała, że coś się czołga po matach na podłodze i, 
spojrzawszy w dół, ujrzała małego żółwia, czołgającego się 
wzdłuż muru i patrzącego na nią oczkami jak brylanty. Nie 
zlękła się wcale, gdyż wiedziała, że to stworzonko niewinne, 
które jej krzywdy nie zrobi, a tymczasem żółwik zdawał się 
śpieszyć, by się jak najprędzej z pokoju wydostać. Wyśliznął 
się wreszcie przez szparę pod drzwiami.
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— Jakże jest cicho i spokojnie! — rzekła do siebie. — 
Zdawać by się mogło, że prócz mnie i żółwia nikogo w domu 
całym nie ma.

W tymże samym momencie usłyszała kroki w ogrodzie, 
następnie na werandzie. Były to kroki męskie i kilku 
mężczyzn weszło do domu, rozmawiając przyciszonym 
głosem. Nikt nie wyszedł na powitanie, nikt do nich nie 
przemówił, a oni zdawali się otwierać jedne drzwi po drugich 
i zaglądać do pokoi.

„Cóż za spustoszenie! — usłyszała Mary. — Ta śliczna, 
urocza kobieta! Sądzę, że i dziecko; bo słyszałem, że miała 
córeczkę, choć jej nigdy nikt nie widział”.

Mary stała pośrodku swego pokoju, gdy w kilka minut 
później drzwi do niej się otwarły. Wyglądała na brzydką, 
niesforną dziewczynkę, a drżała przy tym z głodu 
i oburzenia, że o niej tak niegodziwie zapomniano. Pierwszy, 
który wszedł, był to starszy oficer, którego Mary widziała 
niegdyś rozmawiającego z ojcem. Wyglądał na zmęczonego 
i wzruszonego, ale gdy spostrzegł Mary, tak się przeraził, 
że literalnie6 skoczył wstecz.

— Barney’u! — wykrzyknął. — Tutaj jest dziecko! 
Dziecko zupełnie same! W takim miejscu! Na miłość boską, 
kto ona?

— Jestem Mary Lennox — rzekła dziewczynka, prostując 
się sztywno. Pomyślała sobie, że ten pan jest bardzo 
niegrzeczny, że dom jej ojca nazywa „takim miejscem!”.  
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— Zasnęłam, gdy wszyscy chorowali na cholerę, i właśnie 
teraz się obudziłam. Czemu nikt do mnie nie przychodzi?

— To jest to dziecko, którego nikt nigdy nie widział! 
— zawołał oficer, zwracając się do swych towarzyszy. — 
Zapomnieli o niej wszyscy!

— Dlaczego o mnie zapomnieli? — zapytała Mary, tupiąc 
nogami. — Czemuż nikt nie przychodzi?

Młody człowiek, którego nazwano Barney, spojrzał na nią 
z ogromnym smutkiem. Mary zdawało się nawet, że mu 
powieki zadrgały, jakby od łez.

— Biedne maleństwo! — rzekł. — Nie ostał się nikt. Nikt 
przyjść nie może.

I w ten oto dziwny i nieoczekiwany sposób Mary 
dowiedziała się, że nie ma już ni ojca, ni matki; że umarli 
oboje i że ich w nocy pochowano, a nieliczni słudzy, którzy 
uniknęli śmierci, opuszczali dom jak mogli najspieszniej, 
zapominając o istnieniu „panienki”. Oto przyczyna tej 
głuchej ciszy otaczającej Mary. W całym domu została przy 
życiu istotnie tylko ona i mały żółw.

Rozdział ii. PaNNa MaRy kaPRyśNica
Mary lubiła z daleka patrzeć na swą matkę i znajdowała 

ją uroczą, ale nie znała jej prawie wcale, nic też dziwnego, 
że nie mogła jej kochać, ani tęsknić po niej, gdy ją straciła. 
I nie tęskniła zupełnie, a ponieważ była zawsze dzieckiem 
nader egoistycznym, przeto wszystkie swe myśli skierowała 
ku sobie, jak zresztą zawsze zwykła była czynić.  
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Gdyby była starsza, może by przeraziła ją myśl, że została 
całkiem sama na świecie, ale przecież była jeszcze mała i inni 
o niej myśleli, sądziła zatem, że tak zawsze być musi. Chciała 
tylko wiedzieć, czy znajdzie się teraz między ludźmi miłymi, 
którzy będą dla niej grzeczni i pozwolą jej na wszystkie 
wybryki, jak to czyniła jej Ayah i reszta służby.

Wiedziała o tym, że nie pozostanie w domu pastora, 
gdzie ją na razie umieszczono. Nie życzyła sobie tam 
pozostać. Pastor był biedny, miał pięcioro dzieci, wszystkie 
prawie w równym wieku; sukienki ich były brudne, 
a dzieciaki kłóciły się ciągle i wydzierały sobie zabawki. 
Mary nienawidziła brudnego domu pastora i taka nieznośna 
była dla wszystkich, że po dwóch dniach żadne z dzieci 
nie chciało się z nią bawić. Drugiego zaraz dnia dali jej 
przezwisko, które ją wprawiało w furię.

Pierwszy pomyślał o tym Bazyli. Był to mały chłopczyk 
o blado niebieskich oczach i zadartym nosie i Mary cierpieć 
go nie mogła. Bawiła się sama pod drzewami, tak samo 
zupełnie, jak owego dnia fatalnego. Robiła klombiki z ziemi, 
ścieżki — a Bazyli stał w pobliżu i przyglądał się. Naraz zajęła 
go zabawa i podał projekt.

— Czemu nie ustawisz kupki kamieni, niby, że to są skały? 
— rzekł do niej. — O! tutaj, w środku — i pochylił się, by 
wskazać miejsce.

— Idź precz! Nie cierpię chłopców, idź precz! — 
wołała Mary.
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Przez chwilkę Bazyli był zły, potem zaczął się droczyć. 
Droczył się zawsze z siostrami. Zaczął około niej tańczyć 
i podskakiwać, śmiał się i śpiewał:

„Panno Mary, kapryśnico.
Odwróć zagniewane lico!
Czy w ogródku rosną kwiatki,
Maki, fiołki i bławatki?

Śpiewał dopóty, dopóki reszta dzieci nie posłyszała i nie 
zaczęła śmiać się z nim razem. A im gorzej Mary się złościła, 
tym więcej śpiewali: „Panno Mary, kapryśnico”, nazywając 
ją tak później między sobą, a nawet wtedy, gdy do niej 
się zwracali.

— W końcu tego tygodnia pojedziesz do domu — rzekł 
do niej Bazyli. — A my się strasznie z tego cieszymy.

— Ja też cieszę się strasznie — odparła Mary. — Ale gdzie 
jest „dom”?

— Ona nie wie, co znaczy „dom”! — rzekł Bazyli 
z oburzeniem. — To znaczy oczywiście Anglia. Nasza 
babunia tam mieszka, a siostra nasza, Mosel, pojechała do 
niej w zeszłym roku. Ale ty nie masz babuni, ty pojedziesz do 
wuja, który się nazywa pan Archibald Craven.

— Nie wiem nic o nim — sapała Mary.
— Wiem, że nic nie wiesz — odparł Bazyli. — Dziewczęta 

w ogóle nic nie wiedzą. Słyszałem, jak rodzice o nim 
mówili. Otóż wuj twój mieszka w ogromnym, rozległym, 
opuszczonym domu na wsi i nikt u niego nie bywa.  
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Taki jest niemiły, że nikogo by nie przyjął, a gdyby chciał 
przyjąć, to by znów nikt do niego nie pojechał. Jest 
w dodatku garbaty i okropny.

— Nic ci nie wierzę — rzekła Mary; odwróciła się tyłem 
i zatkała uszy palcami, bo nie chciała już nic słyszeć.

Długo jednakże myślała później o wszystkim, co słyszała; 
a gdy pani Crawford powiedziała jej tegoż wieczora, że za dni 
kilka pojedzie do Anglii, do wuja, pana Archibalda Craven, 
mieszkającego w Misselthwaite Manor, Mary wydawała 
się tak kamiennie i uparcie obojętną, że nie wiedziano, 
co o niej myśleć. Starano się traktować ją serdecznie, lecz 
ona odwracała twarz, ilekroć pani Crawford usiłowała 
ją pocałować, i sztywna stała jak kij, gdy pan Crawford 
poklepał ją po ramieniu.

— Dziwne jakieś dziecko — rzekła później pani Crawford 
z politowaniem. — Matka jej była taką uroczą istotą i takie 
miała miłe obejście, a Mary to najniesympatyczniejsze 
dziecko, jakie w życiu widziałam. Dzieci nazywają ją „Panną 
Mary kapryśnicą”, a choć to niepoczciwie z ich strony, wcale 
im się nie dziwię.

— Być może, że gdyby jej matka była częściej zaglądała 
do dziecinnego pokoju, to i Mary byłaby nabrała miłego 
obejścia. Smutne to wspominać obecnie, gdy to urocze 
stworzenie nie żyje, że większość otaczającego ją towarzystwa 
nie wiedziała nawet, że ma dziecko.
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— Sądzę, że nawet nie spojrzała na córkę — 
z westchnieniem odparła pani Crawford. — Wszak gdy jej 
Ayah umarła, to nikt zgoła nie pomyślał o tym biedactwie. 
Pomyśl tylko, że wszystko się rozbiegło, zostawiając to 
maleństwo samiuteńkie w całym tym opustoszonym domu. 
Kapitan Mac Grew mi mówił, że po prostu osłupiał, gdy, 
otworzywszy drzwi, znalazł ją samą na środku pokoju.

Długą podróż do Anglii Mary odbyła pod opieką 
żony pewnego oficera, która dzieci swoje odwoziła do 
szkół. Była ona bardzo zajęta własnymi dziećmi, toteż 
bardzo była rada, gdy w Londynie mogła Mary oddać 
jejmości, którą Archibald Craven przysłał po siostrzenicę. 
Jejmość ta była jego gospodynią w Misselthwaite Manor 
i nazywała się pani Medlock. Była to kobieta tęga, o bardzo 
czerwonych policzkach i ostrych, czarnych oczach. Miała 
na sobie jaskrawą, czerwoną suknię, mantylę7 czarną, 
jedwabną, z dżetową frędzlą i czarny kapelusz z czerwonymi 
welwetowymi kwiatami, które przy każdym poruszeniu 
głową chwiały się i trzęsły na wszystkie strony. Mary nie 
poczuła sympatii do niej, ale ponieważ nigdy do nikogo 
sympatii nie czuła, przeto nie było w tym nic dziwnego; przy 
tym widoczne było aż nadto, że pani Medlock nie troszczyła 
się o nią zbytnio.
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— Słyszeliśmy, że matka jej była piękna. Nie dała urody 
córce w spuściźnie, prawda, proszę pani?

— Może wyładnieje, gdy będzie starsza — odparła 
dobrotliwie żona oficera. — Gdyby nie była taka niegrzeczna 
i miała milszy wyraz, to rysy jej są raczej ładne. Dzieci się 
tak zmieniają!

— No, będzie się musiała bardzo zmienić — odparła pani 
Medlock. — A nie można powiedzieć, by w Misselthwaite 
były dobre lub jakiekolwiek wpływy na dzieci!

Sądziły obie, że Mary nie słucha, gdyż dziewczynka 
stała trochę z dala, przy oknie hotelu, w którym stanęli. 
Przyglądała się ruchowi ulicznemu, lecz słyszała każde 
słowo i strasznie ciekawa była, jaki jest wuj i dom, w którym 
mieszkał. Co to znaczy „garbaty”? Nie widziała nigdy 
garbatego. Może w Indiach nie ma garbatych?

Odkąd Mary żyła między obcymi ludźmi i nie miała przy 
sobie swej niani, poczęła czuć się samą i myśleć o dziwnych 
rzeczach, całkiem nowych dla niej. Poczęła się teraz dziwić, 
dlaczego ona nigdy nie była czyjaś, nawet wtedy, gdy ojciec 
i matka jej żyli. Inne dzieci byli zawsze swego tatusia i swej 
mamusi, a ona nigdy niczyją nie była córeczką. Miała służbę 
i jedzenie, i sukienki. Ale nikt na nią nie zwracał uwagi. 
Nic wiedziała również o tym, że było to wszystko dla tej 
przyczyny, że ona sama była bardzo niemiłym dzieckiem; 
a Mary nie wiedziała, że była niemiła. Wręcz myślała 
o drugich, że są nieprzyjemni, lecz nie myślała tego nigdy 
o sobie.
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Pani Medlock wydawała jej się najbardziej nieprzyjemna 
ze wszystkich ludzi — raziła ją swoimi czerwonymi 
policzkami i ordynarnym, pretensjonalnym kapeluszem. Gdy 
dnia następnego wyjeżdżały w dalszą drogę do Yorkshire, 
Mary przez stację szła do pociągu z odwróconą głową i jak 
najdalej od pani Medlock, bo nie chciała, żeby myślano, 
że należą do siebie. Była zła na samą myśl, że mogliby ją 
wziąć za córeczkę pani Medlock.

Ale pani Medlock nie przejmowała się ani samą Mary, 
ani tym, co Mary sobie myślała. Była to kobieta, która „nie 
zawracała sobie głowy wybrykami młodych”. W każdym 
razie, gdyby ją zapytano, tak byłaby odpowiedziała. Nie 
chciała ona pojechać do Londynu nawet wtedy, gdy siostra 
jej, Maria, córkę wydawała za mąż, lecz pani Medlock 
miała wygodne, dobrze płatne miejsce ochmistrzyni 
w Misselthwaite Manor, a zatrzymać je mogła nadal 
pod tym jedynie warunkiem, że wykona natychmiast 
rozkaz pana Archibalda Craven. Nie byłaby nawet śmiała 
zakwestionować cośkolwiek8.

— Kapitan Lennox i żona jego zmarli na cholerę — 
rzekł pan Craven, jak zwykle krótko i zimno. — Kapitan 
Lennox był bratem mojej żony, jestem więc opiekunem jego 
córki. Dziecko przywiezione będzie tutaj. Pojedzie pani do 
Londynu i przywiezie je do mnie.

Pani Medlock spakowała manatki9 i puściła się w podróż.
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Mary wtuliła się w kąt wagonu z miną kwaśną i złą. 
Nie miała co czytać, nie miała na co patrzeć, złożyła swoje 
cienkie, w czarne rękawiczki obciągnięte rączki na kolanach 
i siedziała cicho. Czarna jej sukienka podnosiła i uwydatniała 
żółtość jej cery, a jej sztywne, jasne włosy wymykały się 
kosmykami spod krepowego10 kapelusza.

„W życiu swoim nie widziałam takiego niemiłego, 
zepsutego dziecka jak ta!” — myślała pani Medlock. Nie 
widziała ona nigdy, żeby dziecko mogło tak długo siedzieć 
na jednym miejscu w zupełnej bezczynności; toteż znużyło 
ją przyglądanie się dziewczynie i poczęła mówić ostrym, 
twardym głosem:

— Opowiem ci cośkolwiek o miejscu, do którego jedziesz 
— rzekła. — Czy wiesz cośkolwiek o swoim wuju?

— Nie — odparła Mary.
— Nie słyszałaś nigdy, by rodzice o nim mówili?
— Nie — odrzekła Mary i zadrżała. Zadrżała, 

przypomniawszy sobie, że ojciec i matka nigdy o niczym 
z nią nie mówili. Nigdy nie opowiadali jej o niczym.

— Hm! — mruczała pani Medlock, patrząc na jej 
zamkniętą w sobie, złą twarzyczkę. Zamilkła na czas jakiś, 
po czym znów mówić zaczęła:

— Sądzę, że jednak trzeba cię przygotować. Jedziesz do 
miejsca bardzo dziwnego.

Mary nic na to nie rzekła, a pani Medlock, rozczarowana 
jej obojętnością, dopiero po chwili zaczerpnęła powietrza 
i ciągnęła dalej:
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— W każdym razie jest to ogromny dom, lecz ponury, 
a pan Craven dumny jest z niego na swój sposób i to 
jest dziwne. Dom ten ma już sześćset lat i stoi na końcu 
rozległego wrzosowiska; ma on blisko sto pokoi, chociaż 
większość z nich jest zamknięta na klucz. I od lat całych są 
tam obrazy i stare, piękne meble, i różne rzeczy; wokoło 
jest park ogromny, ogrody i drzewa ze starymi, do ziemi 
dostającymi gałęźmi. — Odpoczęła, zaczerpnęła oddechu — 
i to już wszystko — zakończyła nagle.

Mary mimo woli poczęła się przysłuchiwać. Wszystko, 
co słyszała, było tak odmienne od tego, co było w Indiach, 
a każda nowość miała dla niej urok. Lecz nie chciała dać 
po sobie poznać, że ją cokolwiek zajmuje. Był to jeden 
z jej nieprzyjemnych, nieszczęsnych narowów11. Siedziała 
zatem cicho.

— No i cóż? — rzekła pani Medlock. — Co panienka 
o tym myśli?

— Nic — odparła. — Nie znam się na takich domach.
Odpowiedź ta wywołała krótki, urwany śmiech 

pani Medlock.
— Ech! panienka jest zupełnie jak stara baba — 

powiedziała. — Czy to wszystko panienkę nic nie obchodzi?
— Wszystko jedno, czy mnie obchodzi czy nie — 

odparła Mary.
— Co do tego, to ma panienka rację — powiedziała 

znów pani Medlock. — Dlaczego panienkę zatrzymują 
w Misselthwaite Manor, to nie mam pojęcia.  
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A może to najłatwiejszy sposób opiekuństwa12. Że on się 
nie będzie o panienkę troszczył, to więcej niż pewna. On się 
nigdy o nikogo nie troszczy.

Zatrzymała się, jak gdyby sobie coś w porę przypomniała.
— On ma krzywe plecy — rzekła — dlatego jest taki zły. 

Jako młody człowiek był zgryźliwy i mimo swej fortuny nic 
dobrego nie zaznał, dopóki się nie ożenił.

Mary zwróciła oczy na mówiącą mimo usiłowań 
udawania obojętnej. Nie myślała nigdy o tym, że garbus 
mógł się ożenić i była nieco zdziwiona. Spostrzegła to 
pani Medlock, a jako niewiasta bardzo gadatliwa ciągnęła 
dalej, z większym zapałem. Był to jedyny sposób skrócenia 
nudnej podróży.

— Ona, było to słodkie, śliczne stworzenie, a on byłby dla 
niej na kraniec świata poszedł po źdźbło trawy, gdyby tego 
zapragnęła. Nikt nie przypuszczał, że go zaślubi, a jednak 
zaślubiła. Ludzie mówili, że to zrobiła dla pieniędzy, ale to 
nieprawda. Nieprawda! — dodała z przeświadczeniem. — 
Gdy umarła…

Mary mimo woli poruszyła się.
— Ach! Więc umarła! — wykrzyknęła, niewiele myśląc. 

Przypomniała sobie była bajkę francuską, którą niegdyś 
czytała Riquet à la Houppe. Bajka mówiła o biednym 
garbusku i cudnej księżniczce, i naraz zrobiło jej się żal pana 
Archibalda Cravena.

— Tak, umarła — powiedziała pani Medlock — i odtąd 
zdziwaczał jeszcze więcej. Nie dba już o nikogo.  
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Ludzi widzieć wcale nie chce. Po największej części wyjeżdża, 
a gdy jest w Misselthwaite Manor, to zamyka się w skrzydle 
zachodnim domu i tylko Pitchera dopuszcza do siebie. 
Pitcher to już stary dziad, ale opiekował się nim niegdyś, gdy 
był dzieckiem jeszcze, i zna dobrze jego usposobienie.

Było to wszystko dziwne jak w bajce i Mary wcale 
wesoło nie usposobiło. Dom o stu pokojach, wszystkich 
prawie zamkniętych i zaryglowanych — dom na krańcu 
wrzosowiska, wszystko to było dziwnie niewesołe. I ten 
człowiek, garbaty, który się także zamykał na dziesięć 
spustów! Mary patrzyła oknem z zaciśniętymi wargami 
i zdało jej się całkiem naturalne, że w tej chwili począł deszcz 
siec ukośnymi strugami i bić o szyby wagonu. Gdyby żyła ta 
śliczna kobieta, byłaby rozweselała swoje otoczenie, tak jak 
jej mamusia, szczebiotem, ruchliwością, chodzeniem z jednej 
zabawy na drugą w cudnej, ozdobionej koronkami sukni. Ale 
i ta już nie żyła.

— Niech się panienka nie spodziewa ujrzeć pana. Daję 
głowę, że go panienka nie zobaczy — rzekła pani Medlock. 
— I nie trzeba się spodziewać, że tam ktokolwiek będzie 
z panienką rozmawiał. Trzeba będzie samej się bawić 
i myśleć o sobie. Powiedzą panience, do których pokoi wolno 
jej wchodzić, a od których należy trzymać się z daleka. 
Ogrodów tam pod dostatkiem. Ale nie trzeba kręcić się 
po domu i nosa wszędzie wtykać. Pan Craven nie życzy 
sobie tego.
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— Wcale nie pragnę wtykać wszędzie nosa — odparła 
nasza mała Mary; i jak nagle zrobiło jej się żal pana 
Archibalda, tak teraz nagle przestała go żałować, a myślała 
natomiast, że był taki niedobry, że zasłużył na to wszystko, co 
go spotkało.

I zwróciła twarzyczkę ku oknu, patrząc na strugi 
ściekającego po szybach deszczu, który padał nieprzerwanie, 
jakby nigdy ustać nie miał. Patrzyła tak długo i uparcie, 
dopóki wszystko nie zaczęło jej przed oczyma szarzeć, 
szarzeć, aż wreszcie znużona zasnęła.

Rozdział iii. PRzez wRzosowisko
Mary długo tak spała. Po przebudzeniu się jej pani 

Medlock kupiła na jednej ze stacji koszyk ze śniadaniem, 
w którym były kurczęta i wołowina na zimno, chleb 
z masłem i gorąca herbata. Deszcz padał zawzięciej niż 
przedtem, a na stacjach wszyscy poubierani byli w płaszcze 
gumowe, lśniące i ociekające od deszczu. Konduktor zapalił 
lampy w wagonie, a pani Medlock rozkoszowała się swoją 
herbatą, kurczętami i wołowiną. Zjadła dużo, po czym 
sama zasnęła, a Mary siedziała, przyglądając się jej i jej 
kapeluszowi, który się smętnie zsunął na prawe ucho, 
aż wreszcie i ona zasnęła powtórnie, wtulona w kąt wagonu 
i ukołysana jednostajnym biciem deszczu o szyby. Było już 
zupełnie ciemno, gdy się zbudziła. Pociąg zatrzymał się 
na stacji, a pani Medlock zaczęła nią trząść.
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— No, ale też panienka spała! — wykrzyknęła. — 
Wszakże czas już otworzyć oczy! Jesteśmy już w Thwaite, 
a jeszcze długa jazda przed nami.

Mary wstała i usiłowała otworzyć oczy, podczas gdy pani 
Medlock zbierała pakunki. Dziewczynce na myśl nie przyszło 
pomóc jej w tej czynności, gdyż w Indiach tubylcza służba 
zawsze wszystko za nią robiła i zdawało jej się zupełnie 
naturalne, żeby ją obsługiwano.

Była to mała jakaś stacyjka i nikt inny nie wysiadł tu prócz 
nich. Naczelnik stacji zaczął rozmawiać z panią Medlock 
w szorstki, ale poczciwy sposób, wymawiając wyrazy dziwnie 
rozwlekle, tak jak, Mary to później spostrzegła, mówią 
w Yorkshire.

— Co to, już pani z powrotem? I przywiozła pani tę małą?
— Ehe, to ona — odparła pani Medlock, mówiąc też 

w narzeczu jorkshirskim i wskazując ruchem głowy Mary. — 
Jakże się ma żona?

— Nieźle, dziękuję. Powóz czeka tam po drugiej stronie.
Powóz stał istotnie przed zajazdem stacji. Mary 

spostrzegła, że powóz jest wykwintny i że wykwintny służący 
pomógł jej wsiąść do niego. Długi jego płaszcz gumowy 
i pokrycie głowy lśniły i ociekały od deszczu, jak wszystko 
bez wyjątku, nie wyłączając grubego naczelnika.

Gdy służący drzwiczki zatrzasnął i usiadł obok stangreta 
na koźle, dziewczynka usadowiła się w wygodnym,  
miękkim kąciku, lecz senność ją całkiem odeszła.  
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Siedziała, wyglądając oknem i pragnąc zobaczyć cośkolwiek 
na tej drodze, wiodącej do owego dziwnego domu, 
o którym mówiła pani Medlock. Nie było to dziecko 
lękliwe i nie można powiedzieć, by była wystraszona, lecz 
czuła, że jednak Bóg wie, co się może zdarzyć w domu, 
w którym jest sto zamkniętych pokoi, w domu stojącym 
na krańcu wrzosowiska.

— Co to jest wrzosowisko? — spytała nagle 
panią Medlock.

— Patrz wciąż oknem, a za jakie dziesięć minut sama 
zobaczysz — odparła kobieta. — Musimy pięć mil jechać 
wrzosowiskiem, zanim dojedziemy do domu. Wiele panienka 
nie zobaczy, bo noc ciemna, ale cośkolwiek dostrzec można.

Mary nie zadawała już więcej pytań, lecz czekała w swym 
kąciku, wpatrzona uparcie w okno. Latarnie rzucały naprzód 
smugi światła i Mary dostrzegła zarysy przedmiotów 
mijanych. Po opuszczeniu stacji przejeżdżali przez małą 
wioskę, dostrzegła białe domki i światła w domu ludowym. 
Później minęli kościół, probostwo i domek z rodzajem 
okna wystawowego z zabawkami, słodyczami i rozmaitymi 
przedmiotami na sprzedaż. Później wyjechali na trakt i Mary 
dostrzegła żywopłoty i drzewa. Potem długo nie było nic 
godnego uwagi; w każdym razie Mary wydawało się to długo.

W końcu konie zwolniły biegu, jak gdyby wjeżdżały 
na wzgórek, i zdawało się, że już nie ma ni żywopłotów, 
ni drzew. W istocie Mary nie mogła nic dostrzec prócz 
nieprzeniknionej ciemności po obu stronach.  
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Pochyliła się naprzód i przytuliła twarz do szyby, kiedy naraz 
powóz podskoczył.

— No, teraz to już na pewno jesteśmy na wrzosowisku — 
powiedziała pani Medlock.

Latarnie rzucały trochę światła na nierówną, złą drogę, 
która była jakby poprzecinana krzakami i czymś nisko 
rosnącym dokoła, czymś, co się kończyło gdzieś na krańcu 
horyzontu. Powstał wiatr, który wydawał dziwne, dzikie, 
szumiące odgłosy.

— Czy to… czy to morze czy nie? — spytała Mary 
swą towarzyszkę.

— Nie, to nie morze — odparła pani Medlock — ale też 
nie pola, ani góry, tylko mile całe, mile i mile dokoła dzikiego 
pastwiska, gdzie nic nie rośnie prócz wrzosów i gdzie nic nie 
żyje prócz dzikich koników zwanych ponney i owiec.

— A jednak czuję, żeby to mogło być morze, gdyby była 
woda — powiedziała Mary. — Takie to odgłosy wydaje, 
zupełnie jak morze.

— To wiatr, który jęczy w zaroślach. Dla mnie to dosyć 
dzikie i samotne miejsce, choć mnóstwo ludzi je lubi, 
zwłaszcza gdy wrzosy kwitną.

Jechały tak coraz dalej w ciemności, a choć deszcz  
ustał, ruszył się silny wiatr, który świszczał i niemiłe  
wydawał dźwięki. Droga prowadziła w górę, to znów 
na dół, a kilka razy powóz przejeżdżał mostki, pod którymi 
z łoskotem szumiały spienione wody strumyków.  
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Mary miała uczucie, że jazda ta nigdy się nie skończy 
i że wielka zimna wydma to ciemny ocean, a ona przezeń 
jedzie wąskim pasem lądu.

„Nie lubię tej wydmy” — powiedziała sobie w duchu 
i cienkie wargi silniej zacisnęła.

Konie pięły się w górę drogi, gdy Mary pierwsza 
dostrzegła światełko. Pani Medlock spostrzegła je 
równocześnie i odetchnęła z uczuciem wielkiej ulgi.

— Kontenta13 jestem z tego światełka — zawołała — to 
światło w domku portiera. No, za chwilkę napijemy się 
gorącej herbaty.

Było to „za chwilkę”, jak rzekła, dość niezwykłe, bo powóz 
po przejechaniu bramy parku musiał przebyć dwie mile 
angielskie alei, a drzewa, które niemal zupełnie stykały się 
czubami, tworzyły nad nimi jakby długie, ciemne sklepienie.

Wyjechali zeń wreszcie na jaśniejsze miejsce i zatrzymali 
się przed ogromnie długim, nisko, a nieregularnie 
zbudowanym domem. Na razie zdawało się Mary, że dom 
cały jest ciemny, dopiero gdy wysiadła, dostrzegła słabe 
światło w jednym z okien na piętrze.

Wchodowe drzwi olbrzymie, ciężkie, były zbite 
z masywnych, dziwnie rżniętych desek dębowych,  
nabijane wielkimi, żelaznymi gwoźdźmi i powiązane 
żelaznymi sztabami. Przez nie wchodziło się do  
olbrzymiego hallu, który był tak słabo oświetlony,  
że Mary wcale nie czuła ochoty przyglądać się starym 
portretom pań i panów w całkowitym uzbrojeniu.  
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Gdy tak stała na kamiennej posadzce olbrzymiego hallu, 
wydawała się bardzo drobną i bardzo niezwykłą, czarną 
figurką i czuła się tak nikła i osamotniona, i dziwna, jak 
była istotnie.

Ubrany bez zarzutu, chudy, stary człowiek stał w pobliżu 
lokaja, który mu drzwi otwierał.

— Ma ją pani wziąć zaraz do jej pokoju — rzekł głosem 
zachrypniętym. — Pan nie życzy sobie jej widzieć. Rano 
wyjeżdża do Londynu.

— Doskonale, panie Pitcher — odparła pani Medlock. — 
O ile wiem, czego chcą ode mnie, z pewnością to wykonam.

— Czego od pani chcą, mościa dobrodziejko? — rzekł 
Pitcher. — Oto jedynie tego, aby on miał spokój zupełny 
i aby nie widział tego, czego widzieć nie pragnie.

Potem zaprowadzono Mary Lennox przez szeroką klatkę 
schodową i długi korytarz i znów w górę po kilku stopniach, 
i znów przez inny korytarz, i jeszcze przez jeden, póki nie 
natrafiono na drzwi prowadzące do jej pokoju, gdzie znalazła 
ogień na kominku i kolację na stole.

Pani Medlock odezwała się bez ceremonii:
— No, otóż jesteśmy! Ten oto pokój i ten obok, 

przeznaczone dla panienki, muszą panience wystarczyć. 
Proszę o tym nie zapomnieć.

W ten oto sposób panna Mary znalazła się 
w Misselthwaite Manor i chyba nigdy w życiu nie czuła się 
taką prawdziwą „kapryśnicą” jak w tej chwili.
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Rozdział iV. MaRta
Nazajutrz z rana Mary otworzyła oczy, gdy młoda 

dziewczyna weszła do jej pokoju rozniecić ogień, a teraz 
klęczała przed kominkiem, hałaśliwie wygarniając 
niedopalone węgle. Mary przyglądała jej się chwilkę, leżąc, 
po czym zaczęła rozglądać się po pokoju. Nigdy jeszcze 
nie widziała nic podobnego, pokój wydał się jej i dziwny, 
i ponury, ściany pokryte były tkaniną, na której wyhaftowano 
sceny leśne. Byli tam dziwnie ubrani ludzie wśród drzew, 
a w dali widniały wierzchołki wieżyc zamkowych. Byli tam 
myśliwi, konie i psy, i piękne panie. Mary miała uczucie, 
że się wraz z nimi w lesie znajduje. Przez okno dostrzegła 
wielką przestrzeń falistego gruntu, który był całkiem 
ogołocony z drzew i wyglądał jak bezbrzeżne, krwawo 
purpurowe morze.

— Co to takiego? — spytała, wskazując przez okno.
Młoda służąca, Marta, która właśnie powstała była 

z klęczek, wskazała również w tym kierunku i rzekła:
— To?
— Tak.
— To wrzosowisko — rzekła z poczciwym uśmiechem. — 

Czy panienka lubi wrzosowiska?
— Nie cierpię — odparła Mary.
— Bo panienka jeszcze nie przywykła — rzekła Marta, 

wracając do kominka. — Panience się ono teraz wydaje 
takie wielkie i takie gołe. Ale ja wiem, że panienka strasznie 
je polubi.
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— A ty lubisz je? — zagadnęła Mary.
— Ojoj! i jak jeszcze — odparła Marta, czyszcząc 

zawzięcie kratę kominka. — Ja moje wrzosowisko 
po prostu miłuję. A nie jest ono nagie, oj, nie! Całe ono 
roślinek cudnych pełne, a pachną ci one, oj, pachną! Toż 
ono śliczniuchne takie na wiosnę i latem, jak ono kwiecie 
zakwitnie, one wrzosy różowe. Pachnie, jakby miód rozlał! 
A tyle tam powietrza, że się upić można; a niebo to tak 
het, het wysoko nad nim, a pszczoły i pasikoniki taki miły 
rozgwar czynią, tak brzęczą a dzwonią! Za nic bym nie 
chciała żyć z dala od mego wrzosowiska!

Mary słuchała jej słów z powagą i zdumieniem. Tubylcza 
służba w Indiach nic a nic podobna nie była do tutejszej. 
Tamci byli uniżeni, służalczy i nie ośmieliliby się nigdy do 
państwa odzywać się jak do równych sobie. Bili im pokłony, 
nazywając ich „opiekunami biednych” i inne jeszcze nadając 
im nazwy. Indyjskiej służbie rozkazywano, nie proszono ich. 
Nie było zwyczaju mówić „proszę” i „dziękuję”, a Mary biła 
swą Ayah po twarzy, gdy się rozzłościła. I pomyślała sobie, 
co by też ta oto dziewczyna zrobiła, gdyby jej dano policzek? 
Było to rumiane, pulchne, miłe stworzenie, ale miała dziwnie 
ostre obejście i panna Mary zastanawiała się, czy by ona 
po prostu nie „oddała”, gdyby ją uderzono w twarz i gdyby 
uderzającą była mała dziewczynka.

— Dziwna jakaś z ciebie służąca — rzekła wyniośle.
Marta usiadła na piętach z szczotką do czyszczenia w ręce 

i śmiała się, niezagniewana zupełnie.
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— Dobrze to wiem — odparła, śmiejąc się. — Żeby sama 
jaśnie pani była w Misselthwaite, to bym przecie i pomocnicą 
pokojowej być nie mogła. Może by mi pozwolili być przy 
kuchni, ale nie do posługi w pokoju. Zanadtom14 prosta 
i mówić pięknie nie potrafię. Ale to dziwny jakiś dom, choć 
taki wielki. Rzekłby kto, że tu ni dziedzica, ni pani nie ma, 
a jeno pan Pitcher i pani Medlock. Jak jaśnie pan w domu, to 
i wiedzieć o niczym nie chce, a wreszcie on ciągle w podróży. 
To pani Medlock z dobroci swojej dała mi to miejsce. Ale 
mi powiedziała, że gdyby Misselthwaite było takie jak inne 
dwory, to nigdy nie byłaby mogła przypuścić mnie do 
dworskiej służby.

— Czy ty będziesz moją służącą? — spytała Mary, zawsze 
tym samym wyniosłym, w Indiach nabytym tonem.

Marta poczęła znów czyścić kominek.
— Ja, proszę panienki, jestem służącą pani Medlock — 

odparła z godnością. — A ona służy jaśnie panu, ale ja niby 
mam robić robotę pokojowej i panience to i owo usłużyć. 
Aleć panienka nie potrzebuje znów tak dużo obsługi.

— Któż mnie będzie ubierał? — zagadnęła Mary.
Marta znów przysiadła na piętach, przyglądała się Mary, 

nie rozumiejąc, wreszcie ze zdumieniem spytała:
— To panienka sama nie potrafi?
— Cóż to ma znaczyć? Nie rozumiem cię.
— Chciałam powiedzieć, że panienka chyba umie sama 

się ubrać.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

259Tajemniczy ogród Tekst oryginalny

— Nie — rzuciła Mary z zupełną pogardą. — Nigdy 
w życiu nie ubierałam się sama. Ayah zawsze mnie 
całą ubierała.

— W takim razie wielki czas, żeby się panienka nauczyła 
sama to robić — rzekła Marta, nie zdając sobie sprawy 
z swego zuchwalstwa. — Trzeba było młodziej zacząć. 
To panience dobrze zrobi, gdy sama koło swoich rzeczy 
pochodzi. Moja matka to zawsze się dziwuje, że dzieci 
bogatych państwa nie są do cna głupie, kiedy od maleńkości 
niańki je myją i ubierają, i na spacer prowadzą jak te lalki!

— W Indiach są zupełnie inne zwyczaje — rzekła 
Mary pogardliwie. Już jej to gderanie kością w gardle 
poczęło stawać.

Lecz Marta niełatwo się detonowała15.
— Hm, ja zaraz spostrzegłam, że to tam całkiem musi być 

inaczej — odrzekła serdecznie. — A ja myślę, że to wszystko 
przez to, że tam tyle tych czarnych, zamiast poczciwych 
białych ludzi. Jakem usłyszała, że panienka z Indii 
przyjeżdża, tom myślała, że panienka też jest czarna.

Mary wściekła usiadła na łóżku.
— Co! — zawołała — Co! Myślałaś, żem Hinduska! Ty… 

ty córko świni!
Marta spojrzała przelękła i spąsowiała.
— Na kogo panienka tak mówi? — rzekła. — Nie wolno 

panience tak się złościć i nie powinna panienka tak brzydko 
mówić. A ja przeciw tym czarnym to nawet nic nie mam. 
Księża to nam mówią i piszą, że oni są nawet bardzo pobożni.  



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

260Tajemniczy ogród Tekst oryginalny

A mówią i to, że choć to czarny, ale zawsze on też człowiek 
i bliźni. Jeszczem nigdy w życiu nie widziała czarnego 
człowieka i okrutniem się cieszyła, że nareszcie zobaczę 
choć jednego z bliska. Jakem tu rano weszła zapalić 
na kominku, tom się do panienki łóżka zakradła cichutko 
i kołderki cichutko uchyliłam, żeby na panienkę spojrzeć. 
A tu panienka biała! — rzekła z rozczarowaniem — nie 
czarniejsza niż ja, choć panienka ode mnie znów żółciejsza.

Mary już nie usiłowała nawet zapanować nad swą 
wściekłością i upokorzeniem.

— I ty myślałaś, żem Hinduska! I ty śmiałaś! Nie masz 
żadnego pojęcia o Hindusach! To nie są ludzie, to są sługi, 
które ci się muszą kłaniać. Nic nie wiesz o Indiach, w ogóle 
o niczym pojęcia nie masz.

Wpadła w taką pasję i czuła się taka bezbronna przed 
szczerym spojrzeniem Marty, przy tym poczuła się nagle tak 
strasznie osamotniona i tak oddalona od wszystkiego, co 
rozumiała i co ją rozumiało, że rzuciła się twarzą na poduszki 
i wybuchnęła szalonym szlochem. Płakała tak rozpaczliwie, 
że poczciwej Marcie strasznie się jej żal zrobiło. Podeszła do 
łóżka i prosiła, pochylając się nad dziewczynką:

— Panienko! Nie trzeba tak płakać; doprawdy nie 
trzeba. Nie wiedziałam, że taką przykrość paniusi sprawię. 
W ogóle głupia jestem i nic nie wiem, jak panienka słusznie 
powiedziała. Bardzo panienkę przepraszam i proszę 
przestać płakać.
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Było coś dodającego otuchy, coś rzeczywiście 
przyjacielskiego w jej mowie prostej, a szczerej, coś, co 
na Mary dodatni wpływ wywarło. Przestała płakać i z wolna 
uspokoiła się zupełnie. Marta była uradowana.

— No, a teraz, panienko, czas wstawać. Trzeba… Pani 
Medlock kazała mi podać śniadanie, herbatę i obiad tu, do 
przyległego pokoju. Tam jest urządzony dziecinny pokój 
dla panienki. Pomogę się panience ubrać, jeśli panienka 
z łóżeczka wyjdzie. A jeśli sukienki zapinane na plecach, to 
naturalnie sama panienka zapiąć nie może.

Kiedy się Mary zdecydowała nareszcie wyjść z łóżka, 
Marta podała jej z szafy suknię inną niż ta, w której 
Mary przyjechała.

— To nie moja sukienka. Moja jest czarna — 
rzuciła Mary.

Przyjrzała się ładnej sukience z grubej, miękkiej, białej 
wełny z chłodnym uznaniem.

— Ale ta sukienka ładniejsza od mojej — dodała.
— A panienka musi się w nią ubrać — odrzekła Marta. — 

Pan Craven kazał ją kupić w Londynie. Powiedział przy tym: 
„nie chcę, by mi po domu chodziło czarno ubrane dziecko 
jak dusza potępiona”, tak powiedział. „To by ten dom czyniło 
jeszcze smutniejszym, niż jest. Ubierajcie ją w jasne kolory!”. 
Moja matka mówi, że wie, co on sobie myślał. Matka zawsze 
wie, co sobie kto myśli. Ona też nie lubi czarnego koloru.

— Nie cierpię czarnych rzeczy — zawołała Mary.
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W czasie procesu ubierania się, obie nauczyły się rzeczy 
nowych. Marta „zapinała” wprawdzie swoje rodzeństwo 
nieraz, ale nie widziała jeszcze dziecka, które by stało jak 
pień, pozwoliło robić za siebie wszystko, jakby nie miało 
własnych rąk i nóg.

— Czemu panienka się sama nie obuje16? — spytała, gdy 
Mary spokojnie wystawiła nogę.

— Ayah mi zawsze nakładała buciki — odparła Mary ze 
zdziwieniem. — Taki był zwyczaj.

Mary często powtarzała: „taki był zwyczaj”. Służba 
hinduska zawsze zwykła była tak mówić. Gdy im kazano 
zrobić coś, czego ich przodkowie przed tysiącem lat nie 
robili, spoglądali z słodkim uśmiechem, mówiąc: „tego nie 
było w zwyczaju” i wiadomo już było, że sprawa skończona.

Nie było też w zwyczaju, by Mary robiła cośkolwiek; 
umiała stać tylko i pozwalała łaskawie, by ją ubierano jak 
lalkę; zanim wszakże gotowa była do śniadania, zaczęła 
domyślać się, że ją życie w Misselthwaite Manor nauczy wielu 
rzeczy — całkiem dla niej nowych — jako to: wkładania 
na nogi bucików, pończoch, zbierania porozrzucanych rzeczy 
itd. Gdyby Marta była dobrze wytresowaną panną służącą 
jakiej wielkiej pani, byłaby więcej służbista i byłaby wiedziała, 
że do niej należało wyszczotkować włosy i buciki zapiąć, 
i pozbierać, i poskładać rzeczy. Była ona wszakże tylko prostą 
wiejską dziewczyną, wychowaną w chacie wraz z gromadką 
rodzeństwa i myślała jedynie o tym, jak im usłużyć, jak się 
zająć maleństwami, które zaczynały stawiać pierwsze kroki.
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Gdyby Mary miała w sobie więcej wesołości, byłaby 
się z pewnością uśmiała z gadulstwa Marty. Ale Mary 
przysłuchiwała się tylko wyniośle i dziwiła się jej śmiałości. 
Zrazu nie zwracała uwagi na dziewczynę, ale gdy ta gadała 
i gadała bez końca, zaczęła z wolna uważać na jej opowiadanie.

— Oj, żeby panienka wiedziała! — rzekła. — Jest nas 
dwanaścioro, a ojciec zarabia tylko szesnaście szylingów 
na tydzień. Mówię panience, że matka to nie wie 
czasem, skąd wziąć na chleb dla nich. Cały dzień biegają 
po wrzosowisku, a matka mówi, że powietrze tutejsze ich tak 
tuczy i że pewna jest, że wszystkie bębny17 trawę jedzą jak te 
dzikie konie. A nasz Dick to ma już dwanaście lat i oswoił 
sobie małego pony i mówi, że to jego.

— Gdzie sobie oswoił? — spytała Mary.
— Ano na stepie spotkał, jak pony był jeszcze małym 

źrebakiem przy matce i jak mu zaczął dawać kawałki chleba, 
a trawkę zieloną, świeżuchną zrywać, tak też się zaprzyjaźnili. 
Tak się źrebiątko do niego przyzwyczaiło, że za nim chodzi 
i pozwoli Dickowi na grzbiet sobie siadać. Dick to dobry 
bardzo chłopak i zwierzęta strasznie go lubią.

Mary nie miała nigdy na własność ulubionego  
zwierzątka, a zawsze mieć je pragnęła. Zaczęła więc 
interesować się po trosze Dickiem, a ponieważ dotychczas 
zajmowała ją jej osoba jedynie, była to zatem jakby  
jutrzenka nowego, poczciwego uczucia. Gdy weszła do 
przeznaczonego dla siebie drugiego pokoju, zauważyła,  
że był on zupełnie podobny do tego, w którym spała.  
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A był to raczej pokój dorosłej osoby, lecz nie dziecka, 
z ponurymi, starymi portretami i ciężkimi, dębowymi 
sprzętami. Stół na środku zastawiony był pożywnym 
śniadaniem. Lecz Mary nigdy nie grzeszyła zbytnim 
apetytem, a teraz patrzyła więcej niż obojętnie na stawiane 
przed sobą potrawy.

— Nie lubię tego — rzekła.
— Co! panienka kaszy nie lubi? — wykrzyknęła 

Marta niedowierzająco.
— Nie lubię.
— Panienka nie wie, jakie to dobre. Trzeba posypać 

trochę cukrem.
— Nie lubię tego — powtórzyła Mary.
— Okropnie nie lubię, jak się takie dobre jedzenie 

marnuje — rzekła Marta. — Żeby tu nasze dzieci siedziały, to 
by w mig salaterka była pusta.

— Dlaczego? — spytała Mary chłodno.
— Dlaczego? — jak echo powtórzyła Marta. — Ano 

bo one nigdy nie mają żołądków jak się patrzy pełnych. 
Głodne to, a jadła chciwe jak młode jastrzębie albo lisy.

— Ja nie wiem, co to jest być głodną — rzekła Mary 
z obojętnością prawdziwej nieświadomości.

Marta była oburzona.
— Dobrze by panience zrobiło trochę się przegłodzić, już 

ja wiem — powiedziała szczerze. — Cierpliwości mi braknie, 
jak tak kto siedzi i tylko się gapi na chleb i mięso, a nie je. 
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Mój Boże! żeby tak naszym dzieciakom dać to wszystko, co 
tu jest na stole, byłaby ci uciecha, oj, była!

— Czemuż im tego zatem nie dasz? — poddała18 Mary.
— Bo to nie moje — odparła Marta z godnością. — 

A przy tym to nie moje wychodne. Wychodne mam raz 
na miesiąc, jak reszta służby. Wtedy idę do domu, porządki 
porobię, a matczysko spocznie sobie dzień jeden.

Mary wypiła herbatę, zjadła sucharek 
z odrobiną marmolady.

— A teraz niech się panienka ciepło otuli i idzie pobiegać 
i pobawić się na dworze — rzekła Marta. — Dobrze panience 
zrobi trochę spaceru i apetyt będzie lepszy na obiad.

Mary podeszła ku oknu. Widać było ogrody, ścieżki, 
drzewa, ale wszystko wyglądało jakoś smutno i zimowo.

— Wyjść? Na co? Tak szkaradnie na dworze.
— Jak panienka nie wyjdzie, to będzie musiała siedzieć tu 

w pokoju, a co by tu panienka robiła?
Mary spojrzała dokoła siebie. Prawda, że nie miała 

tu co robić. Pani Medlock nie pomyślała o rozrywkach 
dziecinnych, przygotowując pokój dla dziewczynki. A może 
rzeczywiście lepiej będzie pójść obejrzeć ogrody?

— A kto mnie zaprowadzi? — spytała.
Marta spojrzała zdziwiona.
— Sama panienka pójdzie — odparła. — Musi się 

panienka nauczyć sama się bawić, jak inne dzieci,  
które nie mają braciszków i siostrzyczek. Nasz Dick,  
jak wybiegnie na pole, to godzinami całymi tam się bawi.  
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Dlatego tylko tak się zaprzyjaźnił z kucykiem. Ma on 
na wrzosowisku i owieczki znajome, i ptaszki, co mu do 
rąk po jedzenie przychodzą. Choć tam w chacie głodno, 
ale on zawsze okruszyny chleba schowa na przywabienie 
swoich faworytów.

Wzmianka o Dicku zdecydowała Mary do wyjścia, choć 
dziewczynka sprawy sobie z tego nie zdawała. Na dworze 
będą ptaszki, choć nie będzie koników, ani baranków. 
Będą zapewne inne niż ptaszki w Indiach, a ją to bardzo 
będzie zajmować.

Marta podała jej płaszczyk i kapturek, i parę mocnych, 
ciepłych bucików i pokazała, którędy się schodzi na dół.

— Jak panienka tą drogą pójdzie, to zajdzie panienka do 
ogrodów — rzekła, wskazując na furtkę w żywopłocie. — 
Latem to tam kwiatów co niemiara, ale teraz pusto.

Zawahała się chwilkę, po czym dodała:
— Jeden ogród jest całkiem zamknięty na klucz. Od 

dziesięciu lat nikt w nim nie był.
— Dlaczego? — spytała Mary mimo woli. Oto jeszcze 

jedne drzwi zamknięte w dodatku do owych stu w tym 
dziwacznym domu.

— Pan Craven zamknął go, kiedy jego żona tak nagle 
umarła. Nie chce, żeby tam ktokolwiek chodził. To był 
pani ogród. A on drzwi zamknął, wykopał dziurę i klucz 
pochował. Tak! Ojoj! Pani Medlock dzwoni, muszę śpieszyć!
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Gdy Marta odeszła, Mary zwróciła się ku furtce 
w żywopłocie. Wciąż myślała o ogrodzie, w którym nikt nie 
był od dziesięciu lat. Ciekawa była, jak też wygląda i czy są 
tam jeszcze kwiaty kwitnące. Po przejściu furtki znalazła się 
w rozległych ogrodach, o wielkich strzyżonych trawnikach 
i wijących się, dobrze utrzymanych ścieżkach. Były tam 
drzewa i klomby, i w dziwne kształty strzyżone bukszpany, 
i staw z fontanną z szarego kamienia pośrodku. Ale klomby 
puste były, zimowe, a fontanna nie tryskała żywą wodą. To 
nie był ów ogród zamknięty. Ale jak można zamknąć ogród? 
Przecież do ogrodu zawsze można wejść.

Myślała właśnie o tym, gdy na końcu dróżki, którą 
szła, dostrzegła wysoki mur obrośnięty bluszczem. Nie 
znała Anglii i nie spostrzegła się, że wchodzi do ogrodów 
warzywnych i owocowych. Podeszła do muru i spostrzegła 
wśród bluszczu zielone, otwarte drzwi. To przecież nie był 
zamknięty ogród, mogła wejść do niego.

Przekroczyła drzwi i spostrzegła, że to znów ogród 
murem okolony i że jest to jeden z kilku otoczonych murem 
ogrodów, które się z sobą łączyły. Znów dostrzegła drzwi, 
a przez nie krzewy i ścieżki między inspektami z warzywami 
zimowym. Drzewa owocowe porozpinane były na murach, 
a wiele inspektów przykrytych oknami. Było tu i pusto, 
i brzydko, myślała Mary, stojąc i rozglądając się dokoła. Może 
w lecie było ładniej, gdy było zielono, ale teraz tu doprawdy 
nic nie było godnego widzenia.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

268Tajemniczy ogród Tekst oryginalny

W tejże chwili wszedł furtką z drugiego ogrodu stary 
człowiek z łopatą na ramieniu. Na razie zdumiał się na widok 
Mary, potem dotknął czapki. Miał starą, pomarszczoną 
twarz i wydawał się bardzo niekontent, gdy zobaczył Mary. 
Ale i ona rozczarowana była jego ogrodem, miała swój 
wyraz twarzy „panny Mary, kapryśnicy” i wcale nie była 
zadowolona ze spotkania.

— Co to za ogród? — spytała.
— Jeden z warzywnych — odparł.
— A tamten? — spytała, wskazując przez drugie drzwi.
— Inny ogród warzywny. Po tamtej stronie muru jest 

jeszcze jeden, a z tamtej strony sad.
— Mogę tam iść? — spytała Mary.
— Jak się podoba. Ale nie ma nic ciekawego.
Mary nie odpowiedziała. Doszła do końca ścieżki przez 

drugie zielone drzwi. Tam było więcej murów i warzyw, 
i okien inspektowych, ale w murze była znów zielona furtka, 
tym razem zamknięta. A może tam był ów ogród, w którym 
od dziesięciu lat nikt nie był? Ponieważ Mary nie była 
wcale dzieckiem trwożliwym, a robiła zawsze, co chciała, 
więc podeszła do furtki i nacisnęła klamkę. Spodziewała 
się, że drzwi się nie otworzą, bo chciała mieć pewność, 
że znalazła tajemniczy ogród — lecz drzwi otworzyły się 
z łatwością i Mary znalazła się w dużym sadzie. Wokoło był 
mur, drzewa owocowe rozpięte i inne, nagie obecnie wśród 
pożółkłej trawy, ale drugiej zielonej furtki widać nie było. 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

269Tajemniczy ogród Tekst oryginalny

Mary rozglądała się, szukając jej; wszakże gdy wchodziła 
z tamtego końca ogrodu, zauważyła, że mur nie kończy się 
tam, gdzie sad, lecz ciągnie się dalej, jakby oddzielał znów 
ogród inny po tamtej stronie. Dostrzegła zresztą wierzchołki 
drzew ponad murem, a stojąc cicho, ujrzała na najwyższym 
z nich ptaszka z jasnym czerwonym upierzeniem 
na piersiach, który zaraz uderzył w śpiew swój zimowy — 
zupełnie jak gdyby ją dostrzegł i jakby ją wołał.

Stanęła i zaczęła słuchać, a jego miły, przyjacielski jakiś 
świergot rozbudził w niej dziwne uczucia i choć było z niej 
takie niemiłe dziecko, ale przecież samotne, a ów wielki 
zamknięty dom, wielkie, puste wrzosowiska, wielkie, puste 
ogrody przejęły ją uczuciem, że jest samiuteńka na tym 
wielkim świecie. Gdyby była czułym, tkliwym dzieckiem, 
mogło jej serce pęknąć z żalu, ale choć była tylko „panną 
Mary kapryśnicą”, przecież czuła się strasznie smutna, 
a ta ptaszyna patrzyła na jej skwaszoną twarzyczkę jakby 
z uśmiechem. Mary słuchała dopóty, dopóki ptaszek nie 
pofrunął. Nie był on podobny do indyjskich ptaszków, 
podobał się dziewczynce i ciekawa była, czy też go jeszcze 
kiedy zobaczy. A może ptaszek mieszka w tajemniczym 
ogrodzie i wie wszystko o nim?

Być może, że Mary tak dużo myślała o opuszczonym 
ogrodzie, nie mając nic do roboty. Była strasznie  
ciekawa i chciała zobaczyć, jak wygląda. Dlaczego pan 
Archibald Craven klucz zagrzebał? Jeśli tak bardzo  
kochał żonę, dlaczego nienawidził jej ogrodu?  
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Ciekawa była, czy wuja kiedy zobaczy, ale wiedziała, że jeśli 
go zobaczy, to go lubić nie będzie, a i on jej nie będzie lubił; 
a ona stanie, będzie patrzała na niego, ani słówkiem się nie 
odezwie, choć co prawda miałaby straszną ochotę zapytać go, 
dlaczego taką dziwną rzecz zrobił.

„Mnie nikt nie lubi i ja nikogo nie lubię — myślała — i nie 
umiem paplać tak jak dzieci Crawfordów. Te wiecznie gadały, 
śmiały się i hałasowały”.

Myślała o gilu i o tym, że zaśpiewał tak jakby dla niej 
umyślnie, a kiedy przypomniała sobie czubek drzewa, 
na którym siedział, stanęła nagle na ścieżce.

„Jestem pewna, że to drzewo jest w tajemniczym 
ogrodzie, jestem całkiem pewna” — rzekła do siebie. Był tam 
przecież mur, a nie było furtki.

Wróciła do pierwszego ogrodu warzywnego i zastała 
tam starego zajętego kopaniem. Podeszła, stanęła przy nim 
i po swojemu — chłodno — zaczęła mu się przyglądać. Nie 
zważał na nią, więc go zagadnęła:

— Byłam w tamtych ogrodach.
— Nic nie stało na przeszkodzie — odparł szorstko.
— Byłam w sadzie.
— A toć tam pies przy drzwiach nie siedzi, żeby gryzł — 

odrzekł.
— Ale tam już nie było furtki do tego innego ogrodu — 

rzekła Mary.
— Do jakiego ogrodu? — powiedział ostro, przerywając 

na chwilkę kopanie.
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— No, do tego po tamtej stronie muru — odparła Mary. 
— Tam są drzewa, widziałam czubki. A ptaszek z czerwonym 
gardziołkiem siedział na jednym wierzchołku i śpiewał.

Ku swemu zdumieniu Mary spostrzegła, że szorstka, 
zmarszczkami poorana twarz zmieniła od razu wyraz. Słaby 
uśmiech rozlał się na obliczu i stary ogrodnik zmienił się do 
niepoznania19. Przyszło jej na myśl, o ile ładniej się wygląda 
z uśmiechem na ustach. Nie pomyślała nigdy o tym.

Ogrodnik zwrócił się ku sadowi i zaczął gwizdać cichutko, 
łagodnie. Nie mogła pojąć, jak taki szorstki człowiek mógł 
umieć tak łagodnie wabić.

W tejże chwili stało się coś zadziwiającego. Usłyszała cichy 
lot w powietrzu. Był to ptaszek z czerwonym gardziołkiem, 
który opuścił się na ziemię i usiadł na grudzie ziemi tuż przy 
nogach ogrodnika.

— Jesteś tu! — zaśmiał się stary, po czym zaczął 
przemawiać do ptaszka jak do dziecka.

— Gdzieś to bywał, łobuzie jeden? Długoś się jakoś nie 
pokazywał. Jużeś to na zalecanki wyleciał tak wcześnie? Żony 
sobie szukasz?

Ptaszek główkę w bok przechylił i patrzył na starego, 
a oczki mu świeciły, jak duże, ciemne rosy perełki.  
Miało się uczucie, że to ptaszyna bardzo oswojona, 
nietrwożliwa zupełnie. Skakał z grudki na grudkę,  
dziobał zawzięcie, szukając ziarnek i owadów.  
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Dziwne uczucie zrodziło się w serduszku Mary, taki był 
śliczniuchny i tak zdawał się podobny do ludzi. Był drobny, 
ale tłuścioszek, dziób miał cienki i wysmukłe, cienkie nóżki.

— Czy on przylatuje zawsze, gdy go zawołacie? — 
zapytała szeptem.

— A jeszcze by też przylecieć nie miał! Znam tego łobuza, 
jak to jeszcze wypierzone nie było. Wyleciał z gniazda 
w tamtym ogrodzie, przeleciał przez mur, ale był za słaby 
jeszcze, żeby pofrunąć z powrotem i od tego czasu datuje się 
nasza przyjaźń. A potem, gdy po kilku dniach do gniazda 
wrócił, było ono już puste, więc znowu przyleciał do mnie.

— A co to jest za ptaszek? — spytała Mary.
— Nie widzi to panienka? To gil z czerwoną szyjką, a gile 

to najmilsze ptaszki pod słońcem. Przywiązują się też jak psy, 
o ile się umie z nimi postępować. Niech no panienka spojrzy, 
jak on dziobie, a kręci się, a na nas ciągle spogląda. Wie, 
bestia, że o nim mowa.

Nie było chyba nic zabawniejszego jak widok starego. 
Patrzył on na małego, pękatego ptaszka, jakby go kochał, 
a jednocześnie dumny był z niego.

— Strasznie, szelma, próżny! — zaśmiał się znowu. 
— Lubi okrutnie, jak się o nim mówi. A ciekawy! Bóg 
świadkiem, że chyba nie ma drugiego takiego na świecie 
ciekawskiego i wścibskiego. Zawsze mi tu przyleci zobaczyć, 
co sieję albo sadzę. On i to wie, czego pan Craven nie wie. 
Tak, to naczelny ogrodnik, tak, tak.
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A gil skakał, dziobał, przystając od czasu do czasu 
i przyglądając się tym obojgu. Mary zdawało się, że ptaszek 
przygląda jej się z szczególną ciekawością. I doprawdy tak 
wyglądało, jakby się wszystkiego o niej chciał dowiedzieć. 
Dziwne uczucie wzrastać poczęło w sercu dziewczynki.

— A gdzie poleciały te drugie ptaszki z gniazdka? — 
zapytała.

— Nie wiadomo. Stare wyganiają młode z gniazda i każą 
im latać, i rozpierzchnie się to też nie wiadomo gdzie. Ten 
tutaj to mądrala, wiedział, że jest sam.

Panna Mary podeszła bliżej do ptaszka, spojrzała na niego 
twardo i rzekła:

— Jestem sama.
Przedtem nie zdawała sobie sprawy, że to było główną 

przyczyną, dlaczego czuła się skwaszoną i w złym humorze. 
Nabrała tego przeświadczenia dopiero teraz, pod wpływem 
wzroku gila i gdy sama nań patrzyła.

Stary ogrodnik poprawił czapkę na łysinie, popatrzył 
na nią i rzekł:

— To panienka jest ta mała, co to przyjechała z Indii?
Mary potakująco skinęła głową.
— Nie dziw, w takim razie, że panienka sama. Później, 

kiedy panienka będzie większa, to będzie jeszcze więcej sama 
— powiedział.

Począł znów kopać, zagłębiając łopatę mocno 
w tłustą, czarną ziemię, podczas gdy gil, zajęty ogromnie, 
obskakiwał dokoła.
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— Jak się nazywacie? — dopytywała Mary.
Przerwał robotę, by dać odpowiedź:
— Ben Weatherstaff — odparł, a potem z dziwnym 

grymasem dodał — Jam też jestem sam, chyba że ten do 
mnie przyjdzie — i wskazał palcem na gila. — To mój 
jedyny przyjaciel.

— Ja wcale nie mam przyjaciół i nigdy nie miałam. Nawet 
moja niania mnie nie lubiła i nigdy się z nikim nie bawiłam 
— opowiadała Mary.

W Yorkshire panuje zwyczaj, żeby prawdę mówić ostro, 
bez ogródek, a że Ben Weatherstaff był rodem z Yorkshire, 
więc odparł:

— My oboje, niby panienka i ja, to sobie podobni 
jesteśmy. Jesteśmy ulepieni z tej samiutkiej gliny. Oboje 
urodziwi nie jesteśmy, ale za to skwaszeni, nieprzyjemni tak, 
jak nam to z oczu patrzy. No i idę o zakład, mamy równie 
niemiły charakter.

Powiedziane to było prosto z mostu, a Mary dotąd 
nie słyszała nigdy prawdy o swej osobie. Tam, w Indiach, 
służba biła jej pokłony i przytakiwała jej we wszystkim. 
Dziewczynka nie zastanawiała się nigdy nad swoim 
wyglądem i ciekawa była, czy rzeczywiście jest tak mało 
ponętna jak Ben Weatherstaff, i ciekawa była również, czy 
wygląda taka skwaszona jak ogrodnik zanim gil przyfrunął. 
Zaczęła się także zastanawiać, czy i ona miała „niemiły 
charakter”. Zrobiło jej się nieprzyjemnie.
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Naraz cichy, łagodny tryl zabrzmiał tuż przy niej. 
Odwróciła się i stanęła w pobliżu młodej jabłoni, a gil, 
usiadłszy na jednej z jej gałązek, w piosenkę swoją zadzwonił. 
Ben Weatherstaff szczerze się zaśmiał.

— Czemu on tu przy mnie tak śpiewa? — spytała Mary.
— Chce się z panienką zaprzyjaźnić — odparł Ben. — 

Głowę daję, że się w panience zakochał.
— We mnie? — spytała Mary i łagodnym ruchem 

odwróciła się ku drzewu i spojrzała.
— Chcesz być moim przyjacielem? — zwróciła się do 

ptaszka jak do człowieka. — Chcesz? — A nie wyrzekła tych 
słów swoim szorstkim głosem, na swój sposób rozkazujący, 
lecz tak słodko, szczerze, tak wabiąco, że z kolei Ben 
Weatherstaff był niemniej zdziwiony niż Mary, gdy usłyszała 
jego gwizdanie.

— Hej! — wykrzyknął. — Tak to panienka ślicznie 
i po ludzku powiedziała, jakby panienka była prawdziwym 
dzieckiem, a nie starą, zgryźliwą babą. Powiedziała panienka 
tak, jak Dick przemawia do swoich zwierzątek na wrzosach.

— To wy znacie Dicka? — spytała Mary, raźno zwracając 
się ku staremu.

— A kto by go nie znał! Toć on wszędzie łazi. Nawet 
jeżyny dzikie i kwiatki wrzosów go znają. Założę się, że mu 
lisy mówią, gdzie się ich młode znajdują, a pasikoniki 
gniazda mu swoje pokazują.

Mary miała wielką ochotę pytać dalej. Była tak 
zaciekawiona Dickiem, jak tajemniczym ogrodem.  
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Lecz w tejże chwili gil śpiew swój urwał, rozwinął skrzydełka 
z trzepotem i odfrunął. Wizytę złożył — miał teraz 
inne zajęcia.

— Przeleciał przez mur! — zawołała Mary, śledząca lot 
ptaszka. — Teraz poleciał do sadu. O, a teraz przez drugi mur 
do tego ogrodu, do którego nie ma furtki!

— Bo on tam mieszka i tam się z jajka wykluł. Jeżeli 
sobie poszuka żony, to tylko tam, między młodymi pannami 
gilskimi, które mieszkają w starych krzakach róż.

— W krzakach róż? To tam są róże? — spytała Mary. Ben 
Weatherstaff chwycił za łopatę i na nowo kopać począł.

— A były dziesięć lat temu — zamruczał.
— Chciałabym zobaczyć te róże — powiedziała Mary. — 

Gdzie jest zielona furtka? Gdzieś przecież być musi.
Ben łopatę w ziemię zatknął i wyglądał tak niemiło, jak 

na początku ich znajomości.
— A była, była dziesięć lat temu, ale teraz nie ma — 

powiedział.
— Furtki nie ma? Musi być! — zawołała Mary.
— Nie ma i nikt nie znajdzie, i nikomu nic do tego. Niech 

panienka nie będzie wścibska i nie wtyka nosa w nieswoje 
rzeczy. No, a teraz do roboty! Niech panienka idzie się bawić. 
Nie mam już czasu.

Potem zarzucił sobie łopatę na ramię i odszedł, nie 
spojrzawszy nawet na dziewczynkę.
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Rozdział V. kRzyk w koRytaRzu
Z początku wszystkie dnie były dla Mary Lennox 

podobne do siebie. Każdego ranka budziła się w swoim 
pokoju obwieszonym tkaninami i zawsze spostrzegała 
przed kominkiem Martę rozniecającą ogień; każdego ranka 
zjadała śniadanie, ale ani odmiany żadnej, ani nic zabawnego 
w tym nie było. Po śniadaniu patrzyła oknem na rozległy 
step, który zdawał się ciągnąć w nieskończoność, a patrząc 
tak, przychodziła z wolna do wniosku, że jeśli nie wyjdzie 
na dwór, to będzie musiała siedzieć w pokoju i nic nie robić. 
To ją niewoliło do wyjścia. Nie wiedziała o tym, że nie mogła 
zrobić nic lepszego, nie wiedziała również, że w miarę, jak 
biegała po ścieżkach i alejach, krew szybciej poczynała 
krążyć w jej żyłach, a walka z wiatrem, wiejącym od strony 
stepu, siły jej wyrabiała. Biegała po to tylko, by się zagrzać, 
a nie cierpiała wichru, który jej dął prosto w twarz i wył, 
i w biegu zatrzymywał jak olbrzym jakiś niewidzialny. Ale 
owe podmuchy ostrego, świeżego powietrza płynącego znad 
wrzosów napełniały jej płuca czymś bardzo zbawiennym 
dla całej jej wątłej postaci, napędzały kolory na twarzyczkę 
i rozszerzały, i rozjaśniały jej smętne dawniej oczy.

Po kilku dniach całkowicie niemal spędzonych na dworze, 
Mary zbudziła się pewnego ranka z uczuciem silnego głodu, 
a gdy zasiadła do śniadania, nie patrzyła już obojętnie 
na kaszę, nie odsunęła jej od siebie, lecz wzięła łyżkę i jadła, 
aż się uszy trzęsły, a talerz opróżnił.
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— Dzisiaj to się panienka ładnie uwinęła. Czy nie? — 
rzekła Marta.

— Tak mi dzisiaj smakuje — odparła Mary, nieco 
jednak zdziwiona.

— To powietrze stepowe taki panience dało apetyt — 
rzekła jej Marta. — Jaka panienka szczęśliwa, że jak ma 
apetyt, to ma i co jeść. Nas tam dwanaścioro w chacie 
i żołądki mamy zdrowe, a nie ma co w nie włożyć. Niech 
no panienka co dzień wychodzi pobawić się, to i przytyje 
panienka, i taka żółta nie będzie.

— Ja się nie bawię — odparła Mary. — Nie mam się 
czym bawić.

— Nie ma się panienka czym bawić? — wykrzyknęła 
Marta. — Nasze dzieci bawią się drewienkami i kamykami. 
Biegają jak opętane, a pokrzykują, a przyglądają 
się wszystkiemu.

Mary nie pokrzykiwała, ale się przyglądała. Nie miała 
zresztą nic innego do roboty. Chodziła po ogrodach 
i dziwiła się różnym rzeczom w parku. Kilka razy poszła 
do starego ogrodnika, lecz Ben Weatherstaff był zbyt zajęty 
zawsze, by na nią choć spojrzeć, albo też w zbyt złym 
humorze. Pewnego zaś razu, gdy Mary szła ku niemu, 
wziął łopatę na plecy i odszedł w drugą stronę — zupełnie 
jakby umyślnie.

W jedno miejsce chodziła częściej, niż gdzie bądź. Była 
to przestrzeń poza ogrodami, zewsząd otoczona murem. 
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Pod murami wszędzie były puste obecnie klomby, a mur 
obrośnięty był gęsto bluszczem. Na jednej części muru 
ciemna zieleń wijących się roślin była wiele gęściejsza 
niż wszędzie. Tak to wyglądało, jakby ta część od dawna 
była zaniedbana. Bluszcz był wszędzie porządnie, równo 
przystrzyżony, a tutaj, na końcu muru zupełnie musiał nie 
być równany od dawna.

W kilka dni po rozmowie z ogrodnikiem zauważyła 
to Mary i poczęła się zastanawiać, dlaczego tak było. 
Zatrzymała się tu właśnie i patrzała na długą odnogę 
bluszczu, bujającą się na wietrze, gdy ujrzała małą, czerwoną 
plamkę i usłyszała srebrzysty tryl, a tam wysoko na murze 
dostrzegła gila z czerwoną szyjką, pochylonego naprzód, 
z główką na bok przechyloną, jakby się jej chciał przyjrzeć.

— Och! — zawołała. — Tyżeś to, ty?
I nie wydało jej się dziwnym zupełnie, że przemawiała do 

ptaszka, jakby pewna była, że ją zrozumie i odpowie.
I ptaszek odpowiedział. Ćwierkał i gwizdał, i skakał 

po murze, jakby jej chciał opowiadać. Mary zdawało się, 
że go rozumie, choć słowami nie mówił. A gil jakby mówił:

— Dzień dobry! Prawda, że miły wiaterek? A słońce jakie 
cudne! Prawda, że wszystko ładne? Ćwierkajmy zatem oboje 
i poskaczmy sobie. Chodź ze mną, chodź!

Mary zaczęła się śmiać, a w miarę jak gil skakał 
i przelatywał z miejsca na miejsce, dziewczynka biegła 
za nim. Biedna mała, drobna, bledziutka, brzydka Mary 
wyglądała w tej chwili bardzo ładniutko.
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— Lubię cię, strasznie cię lubię! — wołała Mary, 
tupocąc po ścieżce; i ćwierkała, i próbowała gwizdać, ale 
tak naprawdę, to gwizdać nie umiała. Lecz gil był zupełnie 
kontent z niej i ćwierkał, i gwizdał ku niej jak w odpowiedzi. 
Wreszcie rozwinął skrzydełka i w błyskawicznym locie znalazł 
się na wierzchołku drzewa, skąd w rozgłośny śpiew uderzył.

To przywiodło Mary na pamięć ów pierwszy raz, gdy go 
zobaczyła. Wtedy też siedział na czubku drzewa, a ona była 
w sadzie. W tej chwili była ona po drugiej stronie sadu, stała 
na ścieżce zewnątrz muru, wiele niżej — a poza murem było 
to samo drzewo.

— Oto ogród, do którego nikt nie wchodzi — powiedziała 
do siebie. — To ten ogród bez drzwi. On tam mieszka. Ach, 
Boże! żebym ja mogła zobaczyć, jak tam jest!

Pobiegła ścieżką do owej zielonej furtki, przez którą 
przeszła pierwszy raz do ogrodu, później ścieżką do drzwi 
następnych. Wbiegła do sadu, a spojrzawszy ku górze, 
spostrzegła po tamtej stronie muru to samo drzewo, a gil, 
siedząc na wierzchołku, ukończył był właśnie piosenkę 
i czyścił piórka dzióbkiem zawzięcie.

— Tak, to ten ogród — rzekła do siebie. — Jestem teraz 
całkiem pewna.

Obeszła cały mur dokoła od strony sadu, ale dostrzegła 
tylko to, co wpierw, że w murze tym nie było drzwi.

„To bardzo dziwne — pomyślała. — Ben Weatherstaff 
powiedział, że nie ma żadnych drzwi, no i nie ma. A jednak 
musiały być przed dziesięciu laty, skoro pan Craven 
zagrzebał klucz”.
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Tak ją te myśli zajęły, tak ją pochłonęły całkowicie, 
że poczuła się w wiele lepszym humorku i nie gniewała się 
wcale, że przyjechała do Misselthwaite Manor. W Indiach 
było jej zawsze za gorąco i czuła się zawsze zmęczona i nie 
chciało jej się nic robić. Faktem było, że świeży powiew 
stepowego wiatru oczyszczał jej płuca i począł ją budzić 
do życia.

Cały dzień prawie była na dworze, a kiedy zasiadła 
do kolacji wieczorem, poczuła się głodna, śpiąca i było 
jej z tym dobrze. Nie gniewała się wcale, gdy Marta 
bezustannie gadała. Co dziwniejsza, poczuła, że słucha jej 
z przyjemnością, w końcu postanowiła zadać jej pytanie. 
Po skończonej kolacji zatem, usiadłszy przed kominkiem, 
spytała:

— Dlaczego pan Craven nie cierpi tego ogrodu?
Prosiła Martę, żeby z nią została, i Marta nie robiła 

trudności. Była ona młoda jeszcze bardzo, przyzwyczajona 
do ożywionej gwarnej chatki pełnej małego rodzeństwa 
i czuła się smutna w ogromnym hallu dla służby, gdzie 
lokaje i starsze służące naśmiewały się z jej mowy, uważając 
ją za coś gorszego, i gwarzyli tylko między sobą. Marta 
była gadulska, a to dziwne dziecko przybyłe z Indii, gdzie 
jej służyli „czarni”, było dla niej nowością podniecającą 
jej ciekawość.
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Usiadła teraz obok Mary przed kominkiem, nie czekając, 
aż ją upoważnią.

— Ciągle panience ten ogród w głowie? — spytała. — 
Wiedziałam ja, że tak będzie. Tak samiuśko było ze mną, 
jakem się o tym dowiedziała20.

— Dlaczego on go tak nie cierpi? — nalegała Mary.
Marta podłożyła nogę pod siebie i usadowiła 

się wygodnie.
— Niech no panienka posłucha, jak wiatr od stepu wyje. 

Żeby panienka była teraz na wrzosach, to by się pewno nie 
utrzymała na nogach.

Mary poczęła nasłuchiwać i zrozumiała, co to jest wycie 
wichru. Były to owe świszczące poszumy, co hulały wokoło 
domu, jakby jakiś olbrzym niewidzialny bił w mury i okna, 
usiłując dom rozwalić. Ale miało się pewność, że się do 
wnętrza mimo wszystko nie dostanie, a przy tym uczucie, 
że dobrze tu pewno i zacisznie w tym pokoju z ciepłym 
ogniem na kominku.

— Ale mi powiedz, czemu on tak nie cierpi tego ogrodu? 
— spytała dziewczynka, chcąc wymiarkować, czy Marta wie 
czemu, czy nie wie.

Tu Marta poczęła opowiadać wszystko, co wiedziała.
— Ale muszę panience powiedzieć, że pani Medlock 

zakazała mówić o tym. Tutaj jest wiele ważnych spraw, 
o których mówić nie wolno. Taki jest rozkaz jaśnie pana. Jego 
troski nic nie obchodzą służbę: nie wolno nam do nich się 
wtrącać. A to wszystko przez ten ogród, że pan taki się zrobił. 
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To był ogród pani, zaraz jak się pobrali, i pani strasznie ten 
ogród lubiła, i zawsze państwo na wiosnę razem kwiatki 
sadzili. Żadnemu ogrodnikowi nie wolno było wchodzić. 
Państwo razem sobie wchodzili, zamykali drzwi na klucz 
i tak całe godziny siedzieli, a rozmawiali, a czytali. A pani to 
taka była jak paniątko jakie młodziutkie, a w ogrodzie była 
ławeczka, a drzewo stare jedno gałęzie nad nią zwieszało. 
A pani pnącymi różami obsadziła drzewo, a na ławeczce 
pod nim siadać lubiła. Ale jednego razu, jak tam siedziała, 
złamała się gałąź i pani na ziemię upadła, i tak się strasznie 
uderzyła, że na drugi dzień umarła. Doktorzy to mówili, 
że pan pewno zmysły straci i też za nią pójdzie. I tak teraz 
pan tego ogrodu cierpieć nie może. I już od tego czasu nikt 
tam nie był, a nawet mówić o tym nie wolno.

Mary nie pytała już więcej. Patrzyła w ogień na kominku 
i słuchała wycia wiatru, który zdawał się dąć ze zdwojoną siłą 
i wściekłością.

W tej chwili stało się z nią coś dobrego. Odkąd przybyła 
do Misselthwaite Manor, był to czwarty dodatni fakt, jaki 
jej się wydarzył. Najpierw zdawało jej się, że zrozumiała 
i zrozumianą była przez ptaszka; po wtóre, nauczyła się 
biegać i walczyć z wiatrem, co jej krew w żyłach poruszyło 
i rozgrzało; następnie poczuła się pierwszy raz w życiu 
głodna i wreszcie poznała, co to znaczy kogoś serdecznie 
żałować. Mary robiła postępy.
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Lecz przysłuchując się teraz wichrowi, poczęła uchem 
łowić inne odgłosy. Zrazu nie zdawała sobie sprawy, co 
to być może, gdyż głosy te zaledwie odróżnić mogła od 
wycia wiatru. Dziwne to jakieś były dźwięki — był to 
jakby jakiś daleki płacz dziecka. Wprawdzie jęki wiatru 
podobne były niekiedy do płaczu, lecz tym razem Mary 
była zupełnie pewna, że głosy pochodziły z wnętrza domu 
— nie z zewnątrz. Było to gdzieś daleko, ale było z domu. 
Odwróciła się i spojrzała prosto w twarz Marty:

— Słyszysz? Ktoś płacze — rzekła.
Marta się zmieszała.
— Nie — odparła — to wiatr. Czasem to się tak zdaje, 

jakby się ktoś w stepie zagubił, a jęczał. Wiatr to potrafi 
na różne tony świszczeć.

— Ależ posłuchaj dobrze — rzekła Mary. — Wszakże to 
ktoś w domu płacze, to na jednym z tych korytarzy.

I w tejże chwili musiał ktoś jakieś drzwi na dole otworzyć, 
bo straszny przeciąg na korytarzu otworzył z łoskotem 
drzwi pokoju, w którym siedziała Mary, i obie z Martą 
skoczyły na równe nogi, lampa zgasła, a przeszywający krzyk 
na korytarzu dał się słyszeć zupełnie wyraźnie.

— No widzisz! — rzekła Mary. — Przecież ci mówiłam! 
Ktoś tu płacze, a to nie jest płacz dorosłej osoby.
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Marta pobiegła, zamknęła drzwi, przekręciła klucz 
w zamku, lecz zanim to zrobiła, usłyszały obie trzask 
zamykanych drzwi gdzieś na jednym z owych długich 
korytarzy, po czym wszystko ucichło, bo nawet wiatr 
uspokoił się na kilka minut.

— To wiatr jęczał — uparcie dowodziła Marta. — A jeżeli 
nie wiatr, to pewno mała Betty Butterworth, ta z kuchni, 
bo ją dzisiaj cały dzień strasznie zęby bolały.

W głosie mówiącej czuć było jednak coś nienaturalnego, 
jakby przymus, tak że Mary spojrzała na nią przenikliwie. 
Nie wierzyła w prawdę tego, co mówiła Marta.

Rozdział Vi. „a jedNakże ktoś Płakał”
Dnia następnego padał od samego rana ulewny deszcz 

i step osłonięty był gęstą, nieprzeniknioną szatą mgły. 
O wyjściu na dwór, o spacerze mowy być nie mogło.

— Cóż wy robicie w domu, gdy tak strasznie pada? — 
zagadnęła Mary Martę.

— Ano, musimy najpierw uważać, żeby się nie pognieść 
— odparła Marta. — Ojoj! Jak też nas wtedy wydaje się wiele! 
Matka jest zawsze pogodna, ale wtenczas to mówi, że już 
i głowę można stracić. Starsi to idą się bawić do obory. Dick 
to na deszcz nie zważa. Wychodzi sobie jakby w pogodę. 
On mówi, że jak deszcz pada, to można widzieć przeróżne 
rzeczy, których się w pogodne, słoneczne dnie nie ujrzy. 
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Raz to znalazł młodego liska na poły zatopionego w jamie, 
więc go wziął i na piersiach za bluzę włożył, żeby go ogrzać, 
i do domu przyniósł. Starą liszkę niedaleko od jamy zabito, 
a jamę zalała woda z deszczu i resztę lisiąt zatopiła. Teraz 
go sobie w domu chowa. Innym razem znalazł młodą, też 
na pół zatopioną wronę i także do domu przyniósł i oswoił. 
Wrona się nazywa „Sadza”, bo strasznie czarna, a skacze i lata 
za nim wszędzie.

I przyszła chwila, że Mary zapomniała oburzać się 
na poufałe gadulstwo Marty. Poczęła nawet w nim 
smakować, a była bardzo niekontenta, gdy Marta przerywała 
lub wychodziła z domu. Bajki, które jej opowiadała Ayah 
w Indiach, różne były zupełnie od opowieści Marty o chacie 
wśród stepu i o czternaściorgu ludziach, którzy mieszkali 
w maleńkich czterech izdebkach i nigdy dosyć do jedzenia 
nie mieli. Dzieci skakały jak gromadka dzikich, poczciwych 
kózek. Mary czuła najwięcej sympatii do matki i Dicka. 
Wszystko to, co Marta opowiadała o „matce”, było jakieś miłe 
i poczciwe.

— Ja bym się też chętnie pobawiła z młodym liskiem albo 
wroną — rzekła Mary. — Ale nic nie mam!

Marta spojrzała z ogromnym zdziwieniem.
— Umie panienka robić pończochę? — spytała.
— Nie — odparła Mary.
— A szyć?
— Nie.
— No, a czytać?
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— Umiem.
— To czemuż sobie panienka nie poczyta albo się nie 

pouczy trochę? Panienka już duża, powinna by się uczyć!
— Kiedy bo widzisz, nie mam książek — odparła Mary. — 

Te, które miałam, pozostały tam, w Indiach.
— O, to szkoda! — rzekła Marta. — Dobrze by było, 

gdyby pani Medlock pozwoliła panience pójść do biblioteki. 
Tam dopiero moc książek!

Mary nie zapytała, gdzie się znajduje biblioteka, bowiem 
natknęła ją myśl nowa. Postanowiła sobie sama pójść ją 
znaleźć. Mniejsza o panią Medlock! Toż siedziała ona 
ciągle na dole, w swoim wygodnie urządzonym saloniku. 
W tym dziwnym domu rzadko się kogoś widziało. W ogóle 
widywało się tylko służbę, która pod nieobecność pana 
żyła jak u Pana Boga za piecem; pomieszczeniem ich 
była ogromna kuchnia z błyszczącymi rondlami i równie 
olbrzymia sala, gdzie jadali pięć razy dziennie bardzo obficie, 
a baraszkowali wesoło, gdy pani Medlock nie było.

Posiłki Mary podawane były regularnie. Usługiwała jej 
Marta, lecz poza tym nikt się o nią zupełnie nie troszczył. 
Pani Medlock odwiedzała ją codziennie lub co drugi dzień, 
lecz nikt nie spytał o to, co robi, nikt jej nie rozkazał, 
co ma robić. Mary myślała, że to może angielski sposób 
wychowania dzieci. W Indiach uważała wciąż na nią Ayah, 
która jej towarzyszyła wszędzie i obsługiwała na każdym 
kroku. Nieraz dziewczynka była zmęczona jej towarzystwem. 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

288Tajemniczy ogród Tekst oryginalny

Teraz nikt za nią nie chodził, co więcej: uczyła się sama 
ubierać, gdyż Marta patrzyła na nią jak na wariata albo 
głuptasa, kiedy sobie kazała podawać lub kłaść na siebie to 
i owo.

Pewnego razu, kiedy Mary stała, czekając, aż jej Marta 
rękawiczki nałoży, ta wykrzyknęła:

— Czy panienka ma źle w głowie? Nasza Zuzia jest dwa 
razy dzielniejsza od panienki, a ma dopiero cztery lata. 
Czasem to mi się coś zdaje, że panienka nie ma całkiem 
dobrze w głowie.

Mary dąsała się potem przez godzinę, lecz dało jej to 
znów całkiem nowe myśli.

Ranka tego, gdy Marta, wyczyściwszy kominek, wyszła 
z pokoju, Mary stała czas pewien przy oknie. Myślała o tym, 
co jej przez głowę przeszło, gdy usłyszała o bibliotece. Nie 
chodziło jej znów tak bardzo o bibliotekę, bo w ogóle mało 
jeszcze czytała; lecz wzmianka o bibliotece przywiodła 
jej na pamięć owych sto pokoi o drzwiach zamkniętych. 
Ciekawa była, czy wszystkie są doprawdy zamknięte i co 
by było, gdyby mogła się do którego z nich dostać. Czy też 
ich było rzeczywiście aż sto? Czemuż by nie miała pójść 
i porachować drzwi? W każdym razie będzie miała zajęcie, 
skoro nie może wyjść do ogrodu. Nie zwykła była21 ona 
prosić o pozwolenie, by móc coś zrobić, nie miała pojęcia, co 
to jest „zwierzchność”, toteż na myśl jej nie przyszło prosić 
panią Medlock o pozwolenie chodzenia po domu, nawet 
gdyby ją była widziała22.
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Otworzyła drzwi, wyszła na korytarz i zaczęła wędrówkę. 
Był to długi bardzo korytarz, rozgałęziający się w kilku 
kierunkach; przechodzić musiała różne schodki, raz 
w górę, to znów na dół wiodące. Drzwi i drzwi bez końca 
— na ścianach mnóstwo obrazów. Czasem były to ciemne, 
poczerniałe pejzaże, lecz najwięcej było portretów mężczyzn 
i kobiet w dziwnych, pysznych strojach z atłasu i aksamitu. 
Wreszcie Mary ujrzała się w długiej galerii, której ściany 
zawieszone były całkowicie portretami. Nie przypuszczała, 
żeby w jednym domu mogło ich być aż tyle. Wolno szła 
przez galerię, przyglądając się wszystkim twarzom, które 
ze swej strony zdawały się spoglądać na nią. Mary miała 
uczucie, że chcieliby wiedzieć, co tutaj wśród nich robi ta 
mała dziewczynka, która przybyła z Indii. Niektóre portrety 
przedstawiały dzieci — małe dziewczynki w ciężkich 
jedwabnych sukniach, sięgających im aż do stóp i szeroko 
odstających, chłopców z bufiastymi rękawami, kolorowymi 
kołnierzami, długimi lokami lub z kryzami naokoło szyi. 
Mary zatrzymywała się przed portretami dzieci i byłaby 
chciała wiedzieć ich imiona, kto byli, dokąd odeszli 
i dlaczego tak dziwnie byli ubrani. Była tam między innymi 
mała, sztywna dziewczynka, bardzo do Mary podobna. 
Miała suknię z zielonej brokateli, a na ręku trzymała zieloną 
papużkę. Oczy jej miały przenikliwy, ciekawy wyraz.

— Gdzie teraz jesteś? — głośno spytała Mary. — Bardzo 
bym chciała, żebyś była tutaj.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

290Tajemniczy ogród Tekst oryginalny

Pewno żadne dziecko jeszcze nie spędziło tak dziwnego 
poranka. Zdawać by się mogło, że w tym ogromnym, 
dziwnym domu nie ma żyjącej istoty prócz małej Mary, 
wędrującej w górę i na dół, szerokimi i wąskimi korytarzami, 
po których, jak jej się zdawało, nikt prócz niej nigdy nie 
chodził. Skoro zbudowano aż tyle pokoi, to przecież musieli 
tu ludzie mieszkać, lecz teraz było tu tak pusto, że się Mary 
w głowie nie chciało pomieścić, żeby to wszystko mogło 
być prawdą.

Dopiero gdy dotarła na drugie piętro, dziewczynka 
pomyślała o naciśnięciu klamki. Wszystkie drzwi były 
zamknięte, jak powiedziała pani Medlock, lecz w końcu 
Mary położyła rączkę na klamce i nacisnęła. Na chwilkę 
strach ją opanował, bowiem poczuła, że klamka otwiera 
się bez trudności, a gdy popchnęła drzwi, otworzyły się 
one z wolna. Były to ciężkie, masywne drzwi, prowadzące 
do wielkiej sypialni. Były tam haftowane portiery, a meble 
inkrustowane23, jakie widziała w Indiach, stały w pokoju. 
Szerokie, staroświeckie okno z małymi, w cynę oprawnymi 
szybkami, otwierało widok na step; zaś nad kominkiem 
był drugi portret owej małej, sztywnej dziewczynki, która 
zdawała się patrzeć na Mary więcej jeszcze zdziwiona.

„Może ona tutaj niegdyś sypiała — pomyślała Mary. — 
Patrzy na mnie, aż mi się nieprzyjemnie robi”.

Po czym zaczęła otwierać drzwi jedne po drugich. 
Widziała taką moc pokoi, że ją to zmęczyło, i pomyślała, 
że pewnie ich jest sto, choć ich zliczyć nie mogła.  
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A we wszystkich prawie były stare obrazy i stare makaty 
i gobeliny o bogatych wzorach.

W jednym pokoju, który miał wygląd buduaru, portrety 
były z haftowanego cudnie welwetu, a w szklanej gablotce 
znajdowało się sto słoni z kości słoniowej. Były one różnych 
rozmiarów, niektóre miały na grzbiecie palankiny24 lub 
ujeżdżaczy swych Hindusów. Jedne były bardzo duże, 
inne mniejsze, niektóre zaś tak małe, że wyglądały jak 
dzieci. Mary widziała rzeźby z kości słoniowej w Indiach, 
a o słoniach wiedziała wszystko. Otworzyła drzwi gabloty, 
weszła na stołeczek i długo, długo się bawiła. Gdy ją to 
zmęczyło, ustawiła słonie w porządku i gablotę zamknęła.

Podczas całej swej długiej wędrówki po korytarzach 
i pustych pokojach nie dostrzegła żywej istoty; lecz tutaj coś 
dojrzała. Kiedy zamykała gablotę, usłyszała delikatniuchny 
szelest. Skoczyła, rozejrzała się dokoła i wzrok jej padł 
na sofkę przed kominkiem, skąd odgłos zdawał się 
dochodzić. W narożniku sofy była poduszka, a w aksamicie, 
który ją pokrywał — dziura; z dziury wyglądała para 
wystraszonych oczek.

Mary ostrożnie podeszła bliżej, by się przyjrzeć. Oczki 
należały do małej szarej myszki, która wygryzła dziurę 
w poduszce i wygodne urządziła sobie mieszkanko. Sześć 
malutkich myszek skulonych spało obok niej. Jeżeli nikogo 
tu nie było, było w każdym razie siedem myszek, które 
na samotne nie wyglądały.
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„Żeby się one nie bały, to bym je z sobą zabrała” — 
pomyślała Mary.

Długo, długo wędrowała, wreszcie poczuła się zbyt 
zmęczona, by wędrować dalej, i zawróciła z powrotem. Dwa 
lub trzy razy zmyliła drogę, wszedłszy na inny korytarz, 
i musiała błądzić, zanim trafiła na właściwy: lecz wreszcie 
dotarła na swoje piętro, jakkolwiek od swego pokoju była 
jeszcze daleko i nie wiedziała dobrze, gdzie się znajduje.

— Zdaje mi się, że znów złą drogą idę — rzekła do siebie, 
przystając, jak jej się zdawało, na końcu krótkiego pasażu 
z ścianami osłonionymi makatami. — Teraz nie wiem, 
w którą iść mam stronę. A, jaka też cisza!

Właśnie kiedy tak stała i wyrzekła te słowa, ciszę 
przerwały jakieś odgłosy. Był to znów płacz, lecz inny niż 
w nocy; był to tylko urwany, krótki, zły wrzask niegrzecznego 
dziecka, stłumiony przez grube mury.

„Teraz to o wiele bliżej było niż wtedy — pomyślała Mary 
z bijącym serduszkiem. — No i to znów płacz!”.

Przypadkowo wsparła się ręką o ścianę pokrytą 
zasłoną i w tejże chwili odskoczyła przerażona. Zasłona 
ukrywała drzwi, które się rozwarły i ukazały dalszy ciąg 
korytarza, a w nim panią Medlock z pękiem kluczy i bardzo 
zagniewaną miną.

— Co tu panienka robi? — rzekła, biorąc Mary za rękę 
i pociągając za sobą. — Co panienka ma zapowiedziane?

— Zbłądziłam — tłumaczyła się Mary. — Nie wiedziałam, 
w którą stronę iść, gdym usłyszała, że ktoś płacze.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

293Tajemniczy ogród Tekst oryginalny

Nienawidziła pani Medlock w tej chwili, lecz 
znienawidziła ją gorzej jeszcze w następnej.

— Nie słyszała panienka żadnego płaczu, ani nic 
podobnego — rzekła ochmistrzyni. — Proszę zaraz iść do 
swego pokoju albo dostanie panienka za uszy.

I wziąwszy ją za rękę, ciągnęła za sobą, czasem popychając 
przez jeden i drugi korytarz, póki jej nie wypchnęła do 
jej pokoju.

— Teraz proszę siedzieć tam, gdzie panience każę, 
inaczej zamknie się panienkę na klucz. Pan by powinien 
dać panience nauczycielkę, jak to zresztą mówił. Panienkę 
to trzeba bardzo krótko trzymać, a ja mam bez tego dosyć 
do roboty.

Wyszła, trzaskając za sobą drzwiami, a Mary usiadła 
przed kominkiem blada z wściekłości. Nie płakała, lecz 
zgrzytała zębami.

— A jednakże ten ktoś płakał… płakał i już! — rzekła 
do siebie.

Dwa razy już słyszała, no i dojdzie ona do źródła tego 
płaczu. W ogóle dużo rzeczy różnych odkryła tego ranka. 
Miała uczucie, że była w dalekiej podróży; w każdym 
razie nie nudziła się przez cały ten czas, bawiła się 
słoniami i widziała szarą myszkę z dziećmi w gniazdku 
z aksamitnej poduszki.
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Rozdział Vii. klucz od ogRodu
W dwa dni po tym wszystkim Mary, otworzywszy z rana 

oczy, usiadła niezwłocznie na łóżku i zawołała Martę.
— Spojrzyj na step! Spojrzyj! — zawołała.
Deszcz ustał, a szarą mgłę i obłoki w nocy wiatr rozwiał. 

Wiatr także ucichł, a ponad stepem jaśniała świetlna, 
ciemnoszafirowa kopuła niebios. Mary nigdy, nigdy nie 
myślała, by niebo mogło być tak szafirowe. W Indiach 
bywało rozpalone, płomienne; tutejsze miało głęboki, 
chłodny błękit, niby jeziora bezdennego, a tu i ówdzie, 
wysoko, wysoko płynęły małe, śnieżno-białe obłoki. Rozległy 
obraz stepu sam pobłękitniał, porzucając swą ciemną, szaro 
purpurową, smutną szatę.

— Aha! — rzekła Marta z radością. — Huragan ustał. 
Zwykle tak bywa o tej porze roku. Jedna noc i już go nie ma, 
jakby udawał, że nigdy tu nie bywa i być nie myśli.

— A ja myślałam, że w Anglii ciągle pada i ciemno — 
odparła Mary.

— Oj, co to, to nie! — rzekła Marta, siadając na piętach 
wśród swych szczotek i czernidła.

— Yorkshire to najsłoneczniejsze miejsce na świecie, jak 
słońce świeci. Zaraz mówiłam, że tylko poczekać trochę, to 
już panienka stepy polubi. A niech tylko panienka poczeka, 
aż zakwitnie janowiec i żarnowiec żółty, a wrzosy czerwone, 
a niech no motylki zaczną latać, a pszczółki brzęczeć, 
a skowronki śpiewać! To panienka o wschodzie słońca będzie 
chciała w step polecieć i dzień cały po nim biegać jak Dick!
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— A czy będę mogła tam pójść? — spytała Mary smutno, 
patrząc przez okno na daleki błękit. Było to dla niej nowe, 
potężne, przedziwne i tak niebiańsko błękitne!

— Bo ja wiem? — odparła Marta. — Panienka nigdy nóg 
nie ćwiczyła, odkąd panienka żyje na świecie, tak mi się coś 
zdaje. Nie uszłaby panienka pięciu mil angielskich. Bo pięć 
mil jest stąd do naszej chatki!

— Chciałabym bardzo widzieć wasz dom.
Marta ze zdziwieniem i ciekawością spojrzała na nią, 

po czym zaczęła znów czyścić kominek. Pomyślała sobie, 
że ta drobna mała twarzyczka nie wygląda wcale 
na taką skwaszoną jak owego pierwszego ranka, kiedy tu 
przybyła. Była raczej podobna do małej Zuzi, gdy ta o coś 
bardzo prosiła.

— Poradzę się matki co do tego — rzekła. — Ona jest 
jedną z tych, co zawsze wiedzą, jak się do czego wziąć. Dzisiaj 
moje wychodne i idę do domu. Oj! Jakam też rada! Pani 
Medlock bardzo matkę szanuje. Może będzie matka mogła 
z nią pomówić.

— Lubię twoją matkę — rzekła Mary.
— Wierzę — przyznała Marta, nie 

przerywając czyszczenia.
— Nigdy jej nie widziałam — dodała Mary.
— Wiem — odrzekła Marta.
Usiadła na piętach, potarła koniec nosa ręką, jakby 

zdziwiona na chwilę, po czym dodała stanowczo:
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— Tak, matka jest dobra, pracowita i wesoła, i porządna, 
że nie można jej nie lubić, czy ją się zna, czy nie. Jak 
w moje wychodne idę do domu, to skaczę z radości, jak już 
na wrzosy wchodzę.

— I Dicka też lubię, a nie widziałam go nigdy — 
dodała Mary.

— Ano, toć powiedziałam panience — odparła Marta 
z godnością — że nawet ptaki go lubią i króliki, i owce 
dzikie, a nawet i lisy. Ciekawa jestem, co by Dick o panience 
powiedział? — dodała, patrząc na Mary w zamyśleniu.

— Nie lubiłby mnie — powiedziała na swój dawny, 
szorstki sposób. — Nikt mnie nie lubi.

Marta znów się zamyśliła.
— A czy panienka lubi samą siebie? — zapytała takim 

tonem, jakby rzeczywiście chciała wiedzieć.
Mary zawahała się chwilkę i zastanowiła się.
— Doprawdy, wcale nie — odrzekła. — Ale nigdy 

przedtem o tym nie pomyślałam.
Marta skrzywiła się zabawnie, jakby przypominając 

coś sobie.
— Matka tak do mnie raz powiedziała. Stała przy balii, 

a ja byłam zła i zaczęłam wygadywać na ludzi, a ona odwraca 
się do mnie i mówi: „Ty mała czarownico! Co ty sobie 
myślisz, żeby mówić: »tego nie lubię, a tamtego nie lubię«. 
A siebie lubisz?”. Roześmiałam się i zaraz się opamiętałam.
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W doskonałym humorze pobiegła do domu, skoro tylko 
podała Mary śniadanie. Miała zrobić pięciomilowy spacer 
i pomóc matce uprać, i upiec chleba na tydzień, i całą duszą 
się radować.

Mary pod jej nieobecność czuła się więcej samotna25 niż 
zwykle. Wyszła do ogrodu jak mogła najśpieszniej i najpierw 
obiegła ogród z fontanną dziesięć razy dokoła. Liczyła 
starannie, ile razy przebiegła, a gdy skończyła, poczuła się 
w lepszym humorze. Słońce nadawało całkiem inny wygląd 
całemu ogrodowi. Wysoka, błękitna kopuła niebios zaciągała 
się i nad Misselthwaite, a Mary, w górę podniósłszy główkę 
i patrząc w niebo, rozmyślała nad tym, jakie by się miało 
uczucie, żeby tak można położyć się na jednym z owych 
śnieżnobiałych obłoczków i hen w dal popłynąć. Weszła 
potem do pierwszego ogrodu warzywnego i zastała tam Bena 
Weatherstaffa z dwoma innymi ogrodnikami. Wydawać by 
się mogło, że zmiana powietrza i na niego dobrze wpłynęła. 
Pierwszy do niej zagadał.

— Wiosna się zbliża — rzekł. — Czuje panienka?
Mary poczęła wciągać noskiem powietrze i zdawało jej 

się, że poczuła.
— Czuję coś ładnego, świeżego, wilgotnego — odparła.
— To ta kochana bogata ziemia — odparł ogrodnik, kopiąc 

dalej. — Wesoła ona, że już gotowa do przyjęcia ziarna w swe 
łono. Wesoła ona, jak czas siewu nadchodzi. Nudno jej zimą, 
jak nie ma nic do roboty. W ogrodach kwiatowych zaczną 
roślinki kiełkować. Słoneczko je ogrzewa. Niedługo już zobaczy 
panienka, jak małe zielone kiełki z ziemi czarnej wychodzą.
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— A co z nich będzie? — spytała Mary.
— Krokusy, pierwiosnki, narcyzy. Zna je panienka?
— Nie, nie znam. Po deszczach w Indiach wszystko jest 

zielone — rzekła Mary — i mnie się zdaje, że tam w jedną 
noc wszystko wyrasta.

— Nasze kwiatki nie wyrastają w noc jedną — rzekł Ben 
Weatherstaff. — Będzie panienka musiała na nie poczekać. 
Tutaj wyrosną trochę wyżej, tam znów wypuszczą parę 
kiełków więcej, tu jednego dnia listek rozwiną, innego dnia 
inny. A panienka niech ich pilnuje.

— Ach i jak chętnie! — wykrzyknęła Mary.
Niebawem usłyszała cichy lot w powietrzu i wiedziała od 

razu, że to gil. Był strasznie śmiały, ożywiony i skakał tak 
blisko jej nóg, i przechylał główkę, i tak przebiegle na nią 
patrzył, że dziewczynka spytała ogrodnika:

— Jak myślicie, czy on mnie pamięta?
— Czy pamięta panienkę? — odrzekł Ben oburzony. — 

Toć on zna każdy głąb kapusty w ogrodzie, a nie miałby znać 
ludzi! Przedtem nigdy on tu nie widział dziewczyny, więc 
teraz sobie postanowił panienkę poznać. Przed nim to i nie 
trzeba nic ukrywać.

— A czy w tym ogrodzie, w którym on ma gniazdko, też 
już roślinki puszczają kiełki? — indagowała2 Mary.

— W jakim znów ogrodzie? — zamamrotał stary, 
przybierając swój niemiły wygląd.
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— No w tym, gdzie to rosną stare krzaki róż. — Nie mogła 
powstrzymać się od pytania, tak bardzo bowiem pragnęła 
wiedzieć coś pewniejszego. — Czy tam wszystkie kwiatki 
umarły, czy też jeszcze niektóre ożywiają się na wiosnę? 
A czy są tam zawsze róże?

— Niech panienka zapyta jego — i Ben Weatherstaff 
skinął głową w kierunku gila. — On jeden coś o tym wie. 
Nikt inny nie zajrzał tam od dziesięciu lat.

„Dziesięć lat to strasznie dawno” — myślała Mary. Ona się 
urodziła dziesięć lat temu.

Odeszła z wolna, pogrążona w myślach. Zaczęła lubić 
ów ogród, tak samo, jak zaczęła lubić gila i Dicka, i matkę 
Marty. Zaczęła lubić i Martę. Strasznie jakoś dużo było do 
lubienia — tym bardziej, jak się lubić poprzednio nikogo 
i nic nie umiało. O gilu myślała jak o „osobie”. Poszła na swój 
ulubiony spacer, wzdłuż długiego okrytego bluszczem 
muru, ponad którym dostrzec mogła wierzchołki drzew; 
a kiedy drugi raz przechodziła wzdłuż muru, spotkało 
ją coś dziwnego i podniecającego, a wszystko przez 
ogrodnikowego gila.

Usłyszała świergot, a spojrzawszy na ogołocony klomb, 
po lewej ręce ujrzała ptaszka skaczącego i udającego, 
że wydziobuje coś z ziemi, żeby nie myślała, że za nią tu 
przyleciał. Ale Mary wiedziała, że właśnie za nią podążył, 
i zdumienie, a równocześnie radość taka ją opanowała, 
że poczęła drżeć.
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— Więc mnie pamiętasz! Pamiętasz! — wołała radośnie. 
— Jesteś najśliczniejszy na całym świecie!

Świergotała, szczebiotała, przypochlebiała się, a on skakał 
i ogon rozkładał i ćwierkał. Zdawało się, że rozmawia. 
Czerwona kamizelka jego była jak jedwabna i drobną 
pierś wydymał, i puszył się, i był przy tym taki drobny, 
a taki śliczny, jakby rzeczywiście chciał jej pokazać, że to 
gil może być podobny do człowieka. Mary zapomniała, 
że kiedykolwiek w życiu była rozkapryszona, gdy ptaszek 
pozwolił jej coraz więcej do siebie się zbliżyć i nachylić się, 
i rozmawiać, i usiłować wydawać dźwięki do świergotu 
jego podobne.

Och! I pomyśleć, że on jej pozwolił tak blisko do 
siebie podejść! Wiedział on dobrze, że za nic na świecie 
nie wyciągnęłaby do niego ręki i nie wystraszyła 
najdrobniejszym ruchem. Wiedział, bo był jak prawdziwy 
człowiek — tylko z wszystkich ludzi najśliczniejszy. Mary tak 
była szczęśliwa, że lękała się odetchnąć.

Klomb nie był goły zupełnie. Nie było w nim tylko 
kwiatów — zaś zimnotrwałe przycięto, lecz były od tyłu 
klombu mniejsze i większe strzyżone krzewy, a podczas gdy 
tak gil skakał wśród nich, spostrzegła, że przeskoczył grudkę 
świeżo poruszonej ziemi. Przystanął na niej, by poszukać 
owada. Ziemia była poruszona przez psa, który usiłował 
schwycić kreta i wydrapał głęboką jamę.
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Mary patrzała, nie wiedząc, skąd się tu wzięła taka 
głęboka dziura, a patrząc dostrzegła coś na pół zagrzebanego 
w świeżo wyrzuconej ziemi. Było to coś w rodzaju kółka 
z mocno rdzą okrytego żelaza lub mosiądzu, a gdy ptaszek 
pofrunął na pobliskie drzewo, Mary wyciągnęła rękę 
i przedmiot ów podniosła. Było to jednak coś więcej niż 
kółko; był to stary klucz, który wyglądał tak, jakby od dawna 
był zagrzebany w ziemi.

Mary stała i przestraszona przyglądała się wiszącemu jej 
na palcu kluczowi.

„A może go zagrzebano dziesięć lat temu — rzekła sobie 
w duchu. — Może to klucz od ogrodu!”.

Rozdział Viii. gil wskazał dRogę
Długo patrzyła na klucz. Obracała go na wszystkie  

strony i rozmyślała. Jak już wyżej powiedziano, Mary nie 
przywykła była prosić starszych o pozwolenie lub o radę. 
A o kluczu tak sobie myślała, że jeśli to klucz od zamkniętego 
ogrodu, a ona by znaleźć mogła drzwi, to by je może mogła  
otworzyć i zobaczyć, co się tam dzieje za murem i co  
się stało z tymi krzakami róż. Pragnęła go zobaczyć  
i dlatego, że od tak dawna był zamknięty. Wystawiała  
sobie27, że musi on być odmienny i że coś niezwykłego  
musiało się w nim stać przez lat dziesięć.  
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Poza tym jeżeli go polubi, będzie mogła co dzień doń chodzić 
i drzwi zamknąć za sobą, i będzie sobie mogła urządzić 
zabawę, i bawić się sama, bo nikt nie będzie wiedział, gdzie 
jest, myśleć będą, że drzwi są zamknięte jak od lat, a klucz 
gdzieś w ziemi pochowany. Myśl ta podobała jej się strasznie.

Życie, jakie tu wiodła, sama w domu o stu tajemniczo 
zamkniętych pokojach, brak jakiejkolwiek rozrywki, 
wszystko to pobudziło do pracy jej leniwy dawniej umysł 
i poczęło rozbudzać imaginację. Nie ulega kwestii, że świeże, 
jędrne, czyste powietrze ze stepu przyczyniało się do tego 
niemało. Jak ono dało jej apetyt, a walka z wiatrem krew 
rozbudziła, tak fakty wzbudziły umysł. W Indiach było jej 
zawsze za gorąco, czuła się zbyt znużona i słaba, by pragnąć 
czegośkolwiek, lecz tu zaczynała chcieć i pragnąć nowych 
wciąż czynności. Czuła się już o wiele mniej kapryśna, choć 
nie zdawała sobie sprawy dlaczego.

Włożyła klucz do kieszonki i poczęła chodzić tam 
i z powrotem. Zdawało się, że tu nikt nie przychodził 
prócz niej, mogła więc iść powolutku i patrzeć na mur, 
a raczej na okrywające go bluszcze. Bluszcz był największą 
przeszkodą w odnalezieniu drzwi. Jakkolwiek starannie się 
przyglądała, nie mogła nic dostrzec, prócz gęsto rosnących, 
świecących, ciemnych liści. Była strasznie rozczarowana. 
Opanował ją dawniejszy zły humor, gdy tak kroczyła  
wzdłuż muru, spoglądając żałośnie na rosnące za nim 
drzewa. Takie jej się to wydało głupie, żeby być  
tak blisko, a nie móc dotrzeć do celu.  
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Wracając do domu, zabrała klucz z sobą, chowając go 
do kieszonki i postanawiając nie rozstawać się z nim 
nigdy, aby, na wypadek gdyby furtkę znalazła, móc ją 
niezwłocznie otworzyć.

Pani Medlock pozwoliła Marcie przenocować w domu, 
wszakże nazajutrz od samego rana była już przy robocie, 
różowsza niż zwykle i w złotym humorze.

— Wstałam dzisiaj o czwartej — rzekła. — Oj, jak też 
cudnie było na wrzosach, jak się ptaszki budzić zaczęły, 
a króliki gonić, a słoneczko wschodzić. I nie potrzebowałam 
całą drogę iść pieszo, bo mi pewien człowiek pozwolił 
przysiąść się na wozie, więc użyłam ci ja, użyłam!

Pełna była rozkosznych wspomnień z dnia ubiegłego. 
Matka była taka rada, że ją widzi, że prawie i pieczenie 
odłożyła na inny raz. Marta upiekła dla każdego dziecka 
ciastko z powidłami.

— Były jeszcze gorące, prosto z pieca, jak dzieci wróciły. 
A w izbie tak ślicznie pachniało świeżym pieczywem i ogień 
był dobry na kominie, więc wszystko aż piszczało z radości. 
A nasz Dick powiedział, że nasz dom taki śliczny, że i król 
mógłby w nim mieszkać.

Wieczorem usiedli dookoła komina. Marta z matką łatały 
podartą odzież i cerowały pończochy, a Marta opowiadała 
rodzeństwu o małej dziewczynce, która przybyła z Indii 
i której usługiwali „czarni”, i tak za nią wszystko robili, 
że teraz sama nie umie pończoszek włożyć na nogi.
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— Oj, jak oni też lubią słuchać opowiadania o panience 
— rzekła Marta. — Wszystko zaraz chcieli wiedzieć 
i o „czarnych”, i o okręcie, na którym panienka przypłynęła. 
Nie mogłam się dosyć naopowiadać.

Mary się zastanowiła.
— Opowiem ci jeszcze wiele różnych rzeczy przed twoim 

następnym wychodnym, żebyś miała więcej do opowiedzenia 
rodzeństwu — rzekła. — Myślę, że radzi będą słyszeć, jak się 
jeździ na słoniach i wielbłądach i o polowaniach na tygrysy.

— O mój Boże! — wykrzyknęła Marta zachwycona. — 
A toć oni chyba głowę stracą z radości. I naprawdę panienka 
opowie? To będzie zupełnie tak, jakby widzieli takiego 
dzikiego zwierza, jakiego tu raz podobno pokazywali w York.

— Indie nie są wcale podobne do Yorkshire — rzekła 
Mary i zastanowiła się nad tym. — Nie pomyślałam o tym 
nigdy. Czy Dick i matka twoja lubią słyszeć o mnie?

— Ano Dickowi to mało oczy na wierzch nie wylazły — 
odparła Marta. — Ale matka to się martwi, że panienka jest 
tu taka samiusieńka. I mówi: „Czy to jeszcze pan nie dał jej 
nauczycielki albo bony?”. A ja mówię: „Nie, nie dał, choć 
pani Medlock mówi, że da, jak o tym pomyśli, ale też mówi, 
że może być, że i za trzy lata nie pomyśli o tym”.

— Nie chcę nauczycielki — ostro rzuciła Mary.
— Ale matka mówi, że panienka już się powinna uczyć 

i mieć kogoś, co by na panienkę uważał, i powiada: „A ty sobie 
pomyśl, jakby ci było w takim ogromnym pustym domu samej 
zupełnie, bez matki. Staraj się jak możesz, żeby ją zabawić”. A ja 
powiedziałam matce, że się będę starała rozweselić panienkę.
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Mary spojrzała na mówiącą długo, poważnie.
— I rozweselasz mnie bardzo — rzekła. — Lubię, 

gdy mówisz.
W tej chwili Marta wyszła z pokoju i wróciła niebawem, 

niosąc coś pod fartuchem.
— Co też panienka powie, żem panience przyniosła 

prezent — rzekła wesoło.
— Prezent? — zawołała Mary zdziwiona. Skąd z tego 

biednego domku można było przynieść prezent?
— Przejeżdżał koło nas taki Węgier — objaśniała Marta.  

— Zatrzymał się przed naszymi drzwiami. A miał kociołki,  
rondelki, garnuszki i przeróżne rzeczy, lecz matka nie miała  
pieniędzy, żeby móc coś kupić. Ale gdy już odjeżdżał, 
nasza mała Elżbietka zawołała: „Mamo, on ma skakanki 
z czerwonymi i niebieskimi rączkami”. A matka nagle 
zawołała: „Niech no się pan zatrzyma! Po czemu28 skakanka?”. 
A on mówi: „Dwa pensy”, a matka zaczęła w kieszeni szukać 
i mówi do mnie: „Marta, przyniosłaś pewnie zasługi29, boś 
przecie poczciwe dziewczę; mam ci ja do kupienia co prawda 
akurat cztery rzeczy po pensie, ale doprawdy wolę za dwa 
pensy skakankę kupić temu dziecku” i kupiła, i oto ona!

Wyciągnęła sznur spod fartuszka i z dumą rozłożyła. 
Była to mocna, cienka linka z rączką w paski czerwone 
i niebieskie na każdym końcu, lecz Mary nigdy przedtem nie 
widziała skakanki. Patrzyła więc zdziwiona.
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— Do czego to jest? — spytała ciekawie.
— Do czego? — wybuchnęla Marta. — Czy to panienka 

w Indiach nie widziała skakanki, choć widziała słonie 
i wielbłądy, i tygrysy? Nie dziwno mi, toż tam najwięcej 
„czarnych”. A teraz niech no panienka patrzy, do czego 
to jest.

I pobiegłszy na środek pokoju, ujęła sznur w obie ręce, 
a przerzucając go, poczęła skakać, skakać, skakać, podczas 
gdy Mary jej się przyglądała, a dziwne twarze ze starych 
portretów zdawały się też na nią patrzeć i dziwić, jak ta mała 
wieśniaczka śmie im tu pod nosem tańczyć. Lecz Marta 
nawet nie spojrzała na nich. Zainteresowanie i ciekawość, 
malujące się na twarzyczce panny Mary, podniecały ją 
i skakała, i liczyła, i skakała, póki nie doliczyła do stu.

— Mogłabym jeszcze dłużej skakać — rzekła przystając. 
— Jakem miała31 dwanaście lat, tom skakała do pięciuset, ale 
nie byłam taka tęga jak teraz i miałam więcej wprawy.

Mary wstała z krzesła, czując się strasznie podniecona.
— Ślicznie to wygląda — rzekła. — Twoja matka jest 

bardzo dobra. Czy myślisz, że mogłabym i ja tak skakać?
— Właśnie niech panienka próbuje — nalegała Marta, 

podając jej skakankę. — Pierwszy raz to panienka do stu nie 
dociągnie, ale jak się panienka wprawi, to i dalej dojdzie. 
Tak mówi matka i powiada: „Nic jej się lepiej nie przyda od 
skakanek. To najwłaściwsza zabawa dla dziecka. Niech się 
na świeżym powietrzu bawi i skacze, to jej wzmocni ręce 
i nogi, i muskuły31 wyrobi”.
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To prawda, że Mary nie miała herkulesowych sił, gdy 
zaczęła skakać. I nie szło jej zbyt zręcznie, ale tak jej się 
podobało, że jej żal było przestać.

— Niech no panienka się ubierze i idzie poskakać 
na dworze — rzekła Marta. — Matka mi kazała powiedzieć, 
żeby panienka jak najwięcej na świeżym powietrzu się 
bawiła, nawet choćby padało, trzeba się ciepło przyodziać 
i pójść.

Mary nałożyła płaszczyk i kapturek i skakankę przerzuciła 
przez ramię. Otworzyła drzwi, by wyjść, lecz nagle coś sobie 
przypomniała i z wolna zawróciła.

— Marto — rzekła — to były twoje zarobione pieniądze. 
Te dwa pensy były twoją własnością. Dziękuję ci. — 
Powiedziała to sztywno, bo nie zwykła była ani dziękować, 
ani zwracać uwagę na to, że ktoś coś dla niej zrobił. — 
Dziękuję ci — powtórzyła, wyciągając rękę, nie wiedziała 
bowiem, co zrobić.

Marta niezgrabnie potrząsnęła jej rękę, jakby zupełnie nie 
znała tej formy. Potem się rozśmiała.

— Eh! Panienka to taka mała-stara — rzekła. — Żeby to 
była nasza Elżunia, to by mnie była uściskała.

Mary wyglądała na sztywniejszą niż zwykle.
— Chcesz, bym cię pocałowała?
Marta zaśmiała się znowu.
— Ja nie chcę — odparła. — Żeby panienka była inna, 

to sama by może chciała. Ale mniejsza o to. Proszę teraz 
pobiegać ze skakanką.
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Mary było już nieswojo, gdy wychodziła z pokoju. Lud 
tutaj był zaiste dziwny, a Marta była dla niej zagadką. Zrazu 
bardzo jej nie lubiła; teraz to się zmieniło.

Skakanka była bajeczna! Liczyła, skakała, skakała i liczyła, 
dopóki jej się policzki nie zaczerwieniły, a zajęło ją to jak 
dotąd nic od urodzenia. Słońce świeciło i powiewał lekki 
wietrzyk — nie wicher ostry, lecz powiew łagodny, niosący 
z sobą zapach świeżo poruszonej ziemi. Mary skakała wokoło 
ogrodu z fontanną i wzdłuż jednej i drugiej ścieżki. Wreszcie 
doskakała do ogrodu warzywnego i tam ujrzała starego 
Bena, kopiącego i prowadzącego dysputę z gilem, który 
obskakiwał dokoła. W podrygach doszła aż do ogrodnika, 
który zdjął czapkę i począł jej się przyglądać z ciekawością. 
Ciekawa była, czy ją dostrzeże, a pragnęła bardzo, by widział, 
jak skacze.

— Ho, ho! — zawołał. — Jak mi Bóg miły! A toć może 
panienka naprawdę jest młoda i ma w żyłach krew dziecka, 
a nie kwaśne mleko. Jakem Ben Weatherstaff, tak panience 
mało krew z buzi nie tryśnie. Nie byłbym myślał, że panienka 
potrafi tego dokazać.

— Nigdy przedtem nie skakałam — rzekła Mary. — To 
dopiero początek. Doszłam tylko do dwudziestu razy.

— Tylko śmiało dalej! — odparł Ben. — Panienka  
i tak dosyć dobrze skacze, jak na kogoś, co tam  
mieszkał z poganami. Ot, jak to się panience przygląda  
— wskazał na gila. — Wczoraj to za panienką poleciał  
i dziś pewno znów poleci.  
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Będzie naturalnie chciał wymiarkować, co to jest skakanka. 
Nigdy przecież jeszcze jej nie widział. — A kiwając głową 
w stronę ptaka, dodał: — Ej, jak się nie poprawisz, to zginiesz 
przez ciekawość!

Mary obiegła ze skakanką wszystkie ogrody i sad, 
odpoczywając co kilka minut. Wreszcie doszła do swego 
własnego miejsca spacerem i postanowiła sobie spróbować, 
czy przeskacze całą długość muru. Była to długa droga 
i zanim dziewczynka doszła do połowy, tak się zgrzała 
i zziajała, że musiała przystanąć. Nie martwiła się zbytecznie, 
bo naliczyła już była do trzydziestu. Zatrzymała się 
z uśmiechem radości, gdy naraz spostrzegła gila kołyszącego 
się na długiej gałęzi powoju. Leciał za nią i pozdrawiał ją 
świergotem. Mary, skacząc ku niemu, poczuła w kieszeni coś 
ciężkiego, co ją uderzało po nóżkach przy każdym ruchu, 
a ujrzawszy gila, zaśmiała się powtórnie.

— Wczoraj pokazałeś mi, gdzie się znajduje klucz — 
rzekła. — Powinieneś mi dzisiaj pokazać furtkę. Ale ty sam 
nie wiesz pewno!

Gil frunął z bujającej się gałęzi bluszczu, usiadł na murze, 
dziobek roztworzył i zaśpiewał głośny, cudny tryl, tylko tak 
sobie, „żeby się pokazać”. Nie ma pod słońcem nic równie 
uroczego jak gil, który się „chce pokazać” — a prawie zawsze 
gile to robią.

Mary Lennox nasłuchała się wiele o czarach w bajkach 
swej Ayah i zawsze później twierdziła, że to, co stało się w tej 
chwili, to oczywiście czary.
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Po ścieżce wzdłuż muru przeleciał podmuch wiatru, 
silniejszy niż poprzednie. Był on dość silny, by zakołysać 
konarami drzew, a aż nadto silny, by rozgarnąć długie, 
zwieszające się z muru pędy nieprzycinanego bluszczu. Mary 
podeszła blisko do ptaszka i naraz wiatr odchylił luźne sploty, 
a dziewczynka ruchem nagłym poskoczyła, chwytając coś 
ręką. Pochwyciła coś, co dojrzała pod bluszczem — okrągłą 
gałkę, zakrytą liśćmi. Była to klamka od drzwi.

Mary wsunęła rączki pod liście i poczęła je rozsuwać, 
rozgarniać na bok. Gęsto wiszący bluszcz tworzył jakby 
luźną, powiewną zasłonę, jakkolwiek niektóre gałęzie pięły 
się na drzewo i żelazo. Serce dziewczynki poczęło bić jak 
młotem, a ręce drżeć z szczęścia i podniecenia. A gil śpiewał 
i ćwierkał dalej, a główkę przechylał, jakby i on równie czuł 
się podniecony. Cóż to było, co Mary poczuła pod ręką — 
kwadratowe, żelazne, z otworem do klucza w środku?

Był to zamek od drzwi od dziesięciu lat zamkniętego 
ogrodu; Mary wsunęła rączkę do kieszeni, wyciągnęła 
klucz i spostrzegła, że nadawał się zupełnie do zamku. 
Włożyła klucz i przekręciła. Musiała obu rączek użyć, lecz 
osiągnęła skutek.

A potem pełną piersią zaczerpnęła powietrza, spojrzała 
poza siebie na długą ścieżkę, czy nikt nie nadchodzi. Lecz nie 
było żywego ducha. Nikt tu nigdy nie przychodził — zdawać 
by się mogło — i Mary musiała powtórnie zaczerpnąć 
powietrza, przytrzymała bujającą się zasłonę bluszczu 
i popchnęła drzwi, które się otworzyły — wolno — wolno.
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Wśliznęła się do środka i drzwi za sobą zamknęła, 
oparła się o nie plecami, rozglądając się dokoła i oddychając 
pośpiesznie z upojenia, szczęścia i rozkoszy.

Oto znajdowała się w tajemniczym ogrodzie!

Rozdział iX. NajdziwNiejszy doM
Było to tajemniczo wyglądające, najrozkoszniejsze 

miejsce, jakie sobie wyobrazić można. Wysokie mury, 
okalające ogród od wewnątrz, okryte były bezlistnymi 
gałęźmi pnących róż, tak gęstymi, że były zupełnie splątane. 
Mary poznała, że to są róże, ponieważ ich dużo widziała 
w Indiach. Ziemia pokryta była wszędzie zrudziałą od zimna 
trawą, wśród której wyrastały tu i ówdzie klomby krzewów, 
które gdyby zakwitły, okazałyby się różami. Było tam 
mnóstwo róż sztamowych, których pnie tak się porozrastały, 
że wyglądały jak drzewa. Było bowiem jeszcze wiele innych 
drzew w ogrodzie, a jakiś specjalny, czarowny urok nadawało 
mu to, że owe róże pięły się po owej drzewinie, puszczając 
w dół długie, wiotkie warkocze gałązek, chwytające się 
wzajem tu i ówdzie, czepiające się wyżej rosnących gałęzi 
i tworzące czarujące łuki i arkady zewnątrz. Nie było  
na nich teraz ni listków, ni kwiatów i Mary nie wiedziała, 
czy żyją, czyli też pomarły, lecz ich cienkie, wiotkie szaro-
brunatne gałązki i pędy wyglądały jak mglista osłona, 
opadająca na mury i drzewa, a nawet na rude trawy, 
po których czołgały się ich wężowe skręty.  
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I ta właśnie delikatna gmatwanina, zwieszająca się od drzewa 
do drzewa, nadawała ogrodowi taki tajemniczy urok. Mary 
przypuszczała, że wszakże musi on być odrębny od innych 
ogrodów, których nie zostawiono w zaniedbaniu tak długo; 
i istotnie różnił się on zupełnie od wszystkich, jakie w życiu 
swoim widziała.

— Jak też tu cicho! — wyszeptała. — Jak cicho!
Poczekała chwilkę i przysłuchiwała się ciszy owej. 

Gil, który na swoim przysiadł drzewie, zamilkł jak 
wszystko dokoła. Skrzydłem nawet nie poruszył; siedział 
znieruchomiały i spoglądał na Mary.

— Nic dziwnego, że taka cisza — zaszeptała znowu. — 
Wszak od dziesięciu lat ja pierwsza odzywam się tutaj.

Posunęła się od drzwi, stąpając tak cicho, jakby lękała się 
zbudzić kogokolwiek. Cieszyła się, że trawę ma pod stopami, 
która kroki jej tłumi. Przeszła pod jeden z szarych łuków 
pomiędzy drzewami, spoglądając na tworzące go gałązki 
i pędy.

— Ciekawam bardzo, czy wszystkie róże uschły — rzekła. 
— Czy to ogród całkiem umarły? Chciałabym ogromnie, 
żeby tak nie było.

Gdyby Mary była starym Benem, byłaby umiała ocenić 
od razu, czy te drzewa żyją lub nie, lecz dostrzegała tylko 
wszędzie szare i brunatne gałązki bez najmniejszego śladu 
choćby najdrobniejszego pączka.
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Lecz w każdym razie była oto wewnątrz tajemniczego 
ogrodu i miała uczucie, jakby znalazła sobie jakiś 
świat własny.

Słońce rzucało bogate snopy blasków na ten zamknięty 
w murach światek, a wysokie, błękitne niebios sklepienie 
wydawało się świetniejsze i cudniejsze jeszcze nad tym 
dziwnym zakątkiem Misselthwaite. Gil sfrunął z gałęzi 
i przeskakiwał za Mary z krzewów na krzewy, ćwierkał i miał 
strasznie zaaferowaną minę, jakby jej chciał coś pokazywać. 
Wszystko dokoła dziwne było i ciszy pełne i zdawało się, 
że Mary jest setki mil oddalona od wszystkiego, co żyje, 
a jednakże nie czuła się wcale osamotniona w tej chwili. 
Jedyną jej troską była niepewność, czy wszystkie róże 
pomarły, czy też niektóre z nich ożyją i pąkiem wiosennym 
się okryją, gdy je słońce przygrzeje. Tak by nie chciała, żeby 
ten ogród był martwy. A jeśli to wszystko żyje, co za cud 
będzie, gdy owe tysiące róż rozkwitną na wsze strony!

Skakanka zwieszała jej się przez ramię, gdy tu weszła, 
a teraz, pochodziwszy chwilkę, postanowiła obskakać cały 
ogród dokoła, zatrzymując się od czasu do czasu, gdyby 
miała ochotę przyjrzeć się czemuś. Tu i ówdzie widniały 
ślady ścieżek wśród trawy, a w narożnikach były altany 
barwinku z kamiennymi wewnątrz ławkami i kamiennymi, 
omszałymi wazonami.
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Kiedy Mary podeszła do jednej z altan, przestała skakać. 
Niegdyś musiał tu obok być kwietnik i zdawało jej się, 
że coś małego, zielonego wychyla się z czarnej ziemi — kilka 
drobnych bladozielonych kiełków. Przypomniała sobie, 
co mówił Ben Weatherstaff, i przyklękła na ziemi, by się 
lepiej przyjrzeć.

— Tak, te maleńkie, kiełkujące roślinki to będą albo 
krokusy, albo pierwiosnki, albo narcyzy — szeptała radośnie.

Pochyliła się nad nimi i wdychała świeży zapach wilgotnej 
ziemi. Lubiła go bardzo.

— A może tam inne jeszcze rosną w innych miejscach — 
rzekła. — Przejdę przez ogród i popatrzę.

Nie skakała, lecz szła. Posuwała się wolno z oczyma 
utkwionymi w ziemię. Patrzyła na dawno zaniedbaną rabatę, 
zaglądała na trawniki, a obchodząc dokładnie dokoła, 
znajdowała coraz to więcej drobnych, bladoróżowych 
kiełków i znów ją to nadzwyczaj podnieciło i uradowało.

— Nie, ogród ten wcale jeszcze nie martwy — cicho 
wyrzekła do siebie. — Choćby róże zmarniały, to jeszcze tyle 
innych żyje roślinek.

Wprawdzie Mary pojęcia nie miała o ogrodnictwie, 
wszakże wydało jej się, że gęsta trawa tak zarasta te miejsca, 
gdzie się kiełki pokazują, że przyszło jej na myśl, iż biedne 
roślinki nie będą miały dość miejsca, by się rozrastać. 
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Wyszukała zatem dość ostro zakończony kawałek drzewa 
i przy jego pomocy poczęła kopać i wyrywać trawę 
i chwasty, dopóki nie porobiła wkoło roślinek miejsc 
czysto odsłoniętych.

— Teraz mam uczucie, że mogą oddychać — rzekła, kiedy 
skończyła pierwszą partię. — O! Ale przecież zrobię o tyle 
więcej jeszcze! Będę robiła, ile będę mogła. Jeśli dziś nie 
podołam, to jutro znów przyjść tu mogę!

Szła od miejsca do miejsca, kopała i pełła, a radość 
jej była ogromna i ciągnęło ją coś od klombu do klombu 
i na trawniki pod drzew cieniem. Ruch tak ją rozgrzał, 
że zrzuciła płaszczyk, potem kapturek i nie zdając 
sobie z tego sprawy, uśmiechała się wciąż do traw i do 
kiełków zielonych.

Gil był strasznie zajęty. Kontent był bardzo, że nareszcie 
zaczęto pracę w jego państwie. Często się dziwował Benowi. 
Przecież tam, gdzie się ogród uprawia, mnóstwo dobrych 
rzeczy do jedzenia w ziemi się znajduje. No i nareszcie oto 
znalazł się jakiś rodzaj stworzenia, które nie było ani pół tak 
duże jak Ben, a jednak miało rozum przyjść tu oto, do tego 
ogrodu i od razu zabrać się do roboty.

Mary pracowała w ogrodzie do chwili, w której czas  
było pójść na obiad. A naprawdę trochę późno sobie  
o tym przypomniała, a kiedy włożyła płaszczyk,  
kapturek i podniosła z ziemi skakankę, wierzyć jej się nie 
chciało, że pracowała dwie, a może i trzy godziny.  
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Czuła się bardzo szczęśliwą cały czas; a teraz 
na oczyszczonych miejscach dostrzec było można setki 
zielonych pączków, wyglądających dwa razy milej i weselej 
niż przedtem, gdy je chwasty i trawy przytłumiały.

— Wrócę tu po południu — rzekła, rozglądając się 
po swym nowym królestwie, zwracając się do drzew 
i krzewów różanych, tajemniczego czaru pełnych.

Lekko przebiegła po trawach, rozwarła z trudem drzwi 
i wyśliznęła się pod bluszczami. Miała tak czerwone policzki, 
takie śmiejące, blasków pełne oczy i zjadała obiad z takim 
apetytem, że Marta wybuchnęła zachwycona:

— Dwa kawałki mięsa i dwie porcje budyniu! To się 
dopiero matka ucieszy, jak jej powiem, co jej skakanka 
dobrego narobiła!

Mary znalazła, kopiąc swoim kijkiem, rodzaj białego 
korzonka podobnego do cebuli. Włożyła go na to samo 
miejsce, troskliwie okryła ziemią, a teraz ciekawa była, czy 
Marta będzie umiała jej powiedzieć, co by to było.

— Marto — spytała — co to są takie białe korzonki 
podobne do cebuli?

— To są cebulki kwiatów — objaśniła Marta. — Moc 
kwiatów wiosennych z nich wyrasta. Te najmniejsze to 
pierwiosnki i krokusy, a duże to narcyzy, żonkile i hiacynty. 
Zaś największe to lilie. Oj, jakież śliczne! Dick nasadził tego 
dużo w naszym ogródeczku.

— Czy Dick zna się na nich? — spytała Mary, nową 
napełniona myślą.
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— Naszemu Dickowi to i na murze kwiat wyrośnie. Matka 
mówi, że on potrafi kwiaty z ziemi wyczarować.

— Czy cebulki długo żyją? Czy mogłyby rosnąć lata i lata 
całe, gdyby nikt ich nie hodował? — lękliwie dociekała Mary.

— Niektórych kwiatów hodować nie potrzeba, same sobie 
radzą — odparła Marta. — Dlatego i biedni mogą je mieć. 
Jeśli im się nikt nie sprzeciwi, to będą pracować pod ziemią 
bez ustanku, a coraz nowe roślinki wypuszczać. W jednym 
miejscu w parku tutaj to są tysiące pierwiosnków. Jak wiosna 
nadejdzie, to nie ma nic ładniejszego w Yorkshire. A nikt nie 
wie, kto pierwszego zasadził.

— Chciałabym, żeby to teraz była wiosna — odrzekła 
Mary. — Pragnę widzieć wszystko, co rośnie w Anglii.

Skończyła obiad i poszła na swoje ulubione miejsce 
przed kominkiem.

— Chciałabym… chciałabym bardzo mieć łopatkę — 
rzekła.

— Do czego łopatkę? — spytała Marta z uśmiechem. — 
Czy może panienka do kopania się weźmie? Muszę też o tym 
matce powiedzieć.

Mary patrzyła w ogień zamyślona. Będzie musiała być 
bardzo ostrożna, jeśli swoje królestwo chce w tajemnicy 
utrzymać. Przecież ona szkody żadnej nie zrobi — to pewna, 
ale jednak gdyby pan Craven dowiedział się prawdy, mógłby 
inny zamek kazać zrobić i zamknąć ogród na zawsze. A tego 
by doprawdy nie zniosła.
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— Widzisz, Marto, to takie dziwne, osamotnione miejsce 
— wyrzekła z wolna, jakby ważąc każde słowo. — Dom 
jest pusty, park pusty i opustoszałe ogrody. A przy tym 
tyle pozamykanego. Wiele zajęcia w Indiach nie miałam, 
ale było więcej ludzi, na których mogłam patrzeć — dużo 
przechodniów, żołnierzy i Hindusów — czasami grała 
orkiestra, a Ayah opowiadała mi bajki. Tutaj nie mam się 
do kogo odezwać prócz ciebie i Bena. A ty znów masz 
swój tydzień, a Ben Weatherstaff nie zawsze chce ze mną 
rozmawiać. Więc sobie pomyślałam, że gdybym miała małą 
łopatkę, mogłabym sobie gdziekolwiek kopać jak on, a gdyby 
mi dał nasionek, to mogłabym sobie zrobić ogródek.

Twarz Marty rozpromieniła się.
— No patrzcie! — zawołała. — Wszak matka zaraz 

mówiła, że tak być powinno. Powiada matka: „Toć tam 
tyle miejsca wolnego, niechby dziecku dali ziemi kawałek 
do zabawy, choćby sobie tam posiała trochę pietruszki 
i rzodkiewek? Kopałoby to sobie i grabiło i byłoby całkiem 
szczęśliwe”. To są matki słowa, widzi panienka.

— Naprawdę? Jak to ona wszystko wie, nieprawdaż 
Marto? — spytała Mary.

— Proszę panienki — odparła Marta — matka mówi, 
że kobieta, co ma dwanaścioro dzieci, to się już przez to samo 
nauczy więcej, niż ABC. Dzieci to dobra lekcja i rachunków, 
i zmyślności.

— A ile by kosztowała łopatka, taka mała? — 
spytała Mary.
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— Ano — rzekła Marta po namyśle — w Thwaite jest 
sklep i widziałam tam małe narzędzia ogrodnicze, łopatka, 
grabie, motyczka, razem związane, za dwa szylingi. I dosyć 
mocne, porządne, można nimi w ziemi robić.

— Mam więcej niż to w portmonetce — rzekła Mary. — 
Pani Morrison dała mi pięć szylingów, a pani Medlock dała 
mi też pieniędzy od pana Craven.

— To aż tak o panience myślał! — niedowierzająco 
wykrzyknęła Marta.

— Pani Medlock powiedziała, że będę dostawała szylinga 
tygodniowo na moje wydatki, i wypłaca mi go co sobotę. Nie 
wiedziałam, na co te pieniądze wydać.

— A to ci z panienki bogacz! — zawołała Marta. — 
Panienka może wszystko na świecie sobie kupić, co tylko 
zechce. Komorne za nasz domek kosztuje szylinga i trzy 
pensy na miesiąc, a jak trzeba płacić, to jakby ząb wyrwał. 
Ale przyszło mi coś do głowy — rzekła, opierając ręce 
na biodrach.

— Co takiego? — skwapliwie podchwyciła Mary.
— W sklepie w Thwaite sprzedają po pensie paczuszki 

nasionek kwiatów przeróżnych, a Dick wie, które są 
najładniejsze i jak je trzeba siać. Do Thwaite to on prawie co 
dzień chodzi tak sobie, dla zabawy. — Potem dodała nagle: 
— Potrafi panienka wydrukować list?

— Umiem napisać — odparła Mary.
Marta potrząsnęła głową.
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— Ale Dick umie tylko czytać drukowane. Jeśli panienka 
potrafi wydrukować list, to go będzie można poprosić, żeby 
poszedł kupić i narzędzia, i nasiona.

— Poczciwa z ciebie dziewczyna! — zawołała Mary. — 
Doprawdy. Nie myślałam, żeś taka dobra. Jak się postaram, 
to może i potrafię wydrukować list. Trzeba poprosić panią 
Medlock o pióro, atrament i trochę papieru.

— Mam wszystko — rzekła Marta. — Kupiłam sobie, 
żeby w niedzielę móc do matki liścik wydrukować. Pójdę 
przynieść, co trzeba.

Wybiegła z pokoju, a Mary z szczerą radością 
wycierała rączki.

— Jak będę miała łopatkę — szeptała do siebie — będę 
mogła chwasty wykopywać, a ziemia będzie potem śliczna, 
pulchniutka. A jeśli w dodatku będę miała nasionka i jeśli mi 
kwiatki wyrosną, to ogród już nie będzie martwy.

Tego popołudnia nie wyszła do ogrodu powtórnie, 
bowiem gdy Marta wróciła z papierem, piórem i atramentem, 
musiała jeszcze sprzątnąć ze stołu, znieść wszystko na dół 
do kuchni, tam znów kazała jej pani Medlock coś zrobić, 
a Mary długo czekać musiała na jej powrót. Potem znów 
był kawał roboty ten list do Dicka. Mary mało się uczyła, 
bo jej guwernantki nie cierpiały i żadna być dłużej nie 
chciała. Z ortografią było krucho, ale swoją drogą potrafiła 
napisać list drukowanymi literami. Oto list, który jej 
Marta podyktowała:
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Kochany Dicku!
Mam nadzieję, że mój list zastanie cię w dobrym 

zdrowiu, w jakim i ja jestem. Panna Mary ma mnóstwo 
pieniędzy i chce, żebyś poszedł do Thwaite i kupił 
nasion kwiatów i narzędzia ogrodowe, żeby mogła 
sobie zrobić klomb. Wybierz kwiatki najładniejsze 
i najłatwiejsze do hodowania, bo ona nigdy przedtem 
w ogrodzie nie sadziła i mieszkała w Indiach, a to 
zupełnie co inszego. Uściskaj matkę i wszystkie dzieci. 
Panna Mary będzie mi opowiadała jeszcze wiele 
różności, więc jak przyjadę na przyszły raz, to wam i ja 
opowiem o słoniach i wielbłądach, i o takich panach, 
co zabijają lwy i tygrysy.

Kochająca siostra

Marta Sowerby

— No dobrze. A teraz niech panienka włoży pieniądze 
w kopertę, a ja oddam to chłopcu od rzeźnika, żeby dał 
Dickowi. To są wielcy przyjaciele.

— A w jaki sposób dostanę te rzeczy, kiedy je Dick kupi? 
— spytała Marty.

— On je panience sam przyniesie. Chętnie tu zajdzie.
— O, mój Boże! — zawołała Mary. — Więc go zobaczę! 

Nigdy nie myślałam, żebym mogła zobaczyć Dicka!
— Więc panienka chciałaby go zobaczyć? — nagle spytała 

Marta, wyglądając na ogromnie rozradowaną.
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— Chciałabym. Nigdy jeszcze nie widziałam chłopca, 
którego by lubiły młode liski i wrony. Bardzo pragnę 
go zobaczyć.

Marta zrobiła ruch, jakby przypominając coś sobie.
— No i pomyśleć, żem o tym zapomniała — wybuchnęła 

— a myślałam, że to będzie pierwsza rzecz, jaką panience 
dziś rano powiem. Więc mówiłam matce, a ona powiedziała, 
że sama z panią Medlock pomówi.

— Czy masz na myśli… — zaczęła Mary.
— To, o czym mówiłam we wtorek. To jest, czy pozwoli 

panience pojechać do nas i zjeść ciastko gorące matki roboty, 
i napić się szklankę mleka.

Doprawdy, same miłe rzeczy działy się dnia tego. 
Pomyśleć tylko, co za rozkosz jechać przez step — w dzień, 
przy tym cudnym błękicie! Pomyśleć tylko, że się będzie 
w domku, gdzie jest aż dwanaścioro dzieci!

— Czy matka twoja sądzi, że pani Medlock pozwoli mi 
pojechać? — spytała Mary zatrwożona.

— O tak! matka myśli, że pozwoli. Ona wie, że matka to 
bardzo porządna kobieta i czysto dom utrzymuje.

— Gdybym pojechała, to bym zobaczyła i twoją matkę, 
tak samo jak Dicka — rzekła Mary, rozważając to wszystko 
i ciesząc się tą myślą. — Ona chyba wcale nie jest podobna 
do matek w Indiach.
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Praca w ogrodzie i wzruszenia popołudnia dały Mary 
uczucie błogiego spokoju i zadumy. Marta siedziała przy 
niej do kolacji, lecz obie pogrążone były w słodkiej ciszy 
i rozmawiały niewiele. Lecz w chwili, gdy Marta schodzić 
miała po kolację, Mary zapytała:

— Marto, czy tę dziewczynę z kuchni znów dziś 
zęby bolą?

Marta widocznie drgnęła.
— Czemu panienka o to pyta? — zagadnęła.
— Bo czekając na ciebie tak długo, otworzyłam drzwi 

i wyszłam na korytarz zobaczyć, czy nie idziesz. I wówczas 
znów usłyszałam ów daleki płacz, który słyszałam wówczas 
w nocy. Dzisiaj wiatru nie ma wcale, widzisz zatem, 
że i wtenczas to nie był wiatr.

Marta była niespokojna.
— Nie musi panienka chodzić po korytarzach 

i nasłuchiwać. Pan Craven to by się tak strasznie gniewał, 
że Bóg wie, co by zrobił.

— Przecież ja wcale nie nasłuchiwałam — rzekła Mary. — 
Czekałam na ciebie i usłyszałam to już trzeci raz.

— Ojoj! Pani Medlock na mnie dzwoni! — zawołała 
Marta i wybiegła z pokoju jak strzała.

— Najdziwniejszy dom, w jakim kiedykolwiek ludzie 
mieszkali — rzekła Mary sennie, pochylając główkę 
na poduszkę głębokiego fotela, w którym siedziała. Świeże 
powietrze, kopanie, skakanka dały jej uczucie słodkiej 
niemocy, tak, że niebawem zasnęła.
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Rozdział X. dick
Już od tygodnia wciąż słonko przygrzewało tajemniczy 

ogród. Tajemniczym Ogrodem nazywała go Mary, ilekroć 
o nim myślała. Droga jej była ta nazwa, a stokroć droższe 
uczucie, że gdy ją zamykały wśród siebie stare, piękne mury, 
nikt nie mógł wiedzieć, gdzie się znajduje, nikt jej nie mógł 
odnaleźć. Zdawało jej się, że była zamknięta daleko od 
świata, w jakimś zaczarowanym ogrodzie. Niewiele książek, 
które przeczytała i lubiła, były to bajki czarodziejskie, 
opowiadające o różnych zaczarowanych miejscach. Czasem 
to ludzie i po sto lat tam spali, co się znów Mary wydawało 
nudnym i głupim. Co do niej, to wcale nie miała ochoty 
zasypiać, lecz odwrotnie, rozbudzała się z dniem każdym 
przeżytym w Misselthwaite. Zaczęła lubić przebywanie 
ciągłe na świeżym powietrzu; już nie była nieprzyjaciółką 
wiatru — polubiła go nawet. Szybciej i dłużej mogła teraz 
biegać, a przeskakiwać umiała sznur już do stu razy. Cebulki 
w tajemniczym ogrodzie bardzo się dziwić musiały: takie 
śliczne, oczyszczone miejsca porobiono wokoło nich, 
że miały teraz gdzie się rozrastać i skąd czerpać powietrze, 
a panna Mary ani wiedziała, jak intensywnie pracują 
pod ciemną ziemią. Słońce miało dostęp do nich i grzało 
je, a gdy spadał deszczyk wiosenny, zraszał je obficie, toteż 
zaczęły żyć i rozwijać się.

Mary była dziwną trochę, stanowczą osóbką,  
a obecnie musiała się zajmować wielu różnymi sprawami, 
toteż pochłaniały ją one całkowicie.  
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Pracowała, kopała, wyrywała chwasty wytrwale i nie tylko jej 
to nie nużyło, lecz odwrotnie, co godzina niemal pracowała 
z większym zapałem. Było to dla niej jakby pochłaniającą 
jakąś zabawą. Znalazła ona jeszcze o wiele więcej kiełków 
zielonych, niż się kiedykolwiek mogła spodziewać. Zdawało 
się, że wschodzą wszędzie, a każdego dnia znajdowała nowe, 
drobne, tak drobniutkie, że zaledwie widać je było nad 
ziemią. Było ich tak wiele, że przypomniały jej orzeczenie 
Marty o pierwiosnkach, których były tysiące, o cebulkach, 
które się same rozmnażają i wyrastają. Te oto pozostawiono 
samym sobie przez lat dziesięć i kto wie — może i one 
rozmnażały się w tysiące — jak owe pierwiosnki. Ciekawa 
była, jak też długo potrwa, zanim się okaże, że to są kwiaty. 
Chwilami przestawała kopać, by popatrzeć na ogród i starać 
się wyobrazić sobie, jakby też wyglądał okryty tysiącem 
rozkwitniętego kwiecia.

Przez ten tydzień słoneczny Mary zaprzyjaźniła się ze 
starym ogrodnikiem. Kilka razy niespodziewanie stawała 
przy nim, jakby spod ziemi wyrosła. A naprawdę to było tak, 
że dziewczynka lękała się, by nie zabrał swej łopaty i grabi 
i nie odszedł — skradała się więc ku niemu cichuteńko.  
Lecz Ben Weatherstaff nie traktował jej tak, jak wpierw. 
Być może nawet, iż w głębi duszy pochlebiało mu to, 
że dziewczyneczka szukała widocznie jego towarzystwa.  
Przy tym i Mary była teraz o wiele grzeczniejsza.  
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Stary Ben nie wiedział wcale, że kiedy pierwszy raz zagadała 
do niego, uczyniła to tak, jak zwykła była odzywać się do 
służby hinduskiej, nie wiedząc o tym, że stary, niezależny 
człowiek, nie umiał bić pokłonów i nie przywykł był do tego, 
by mu rozkazywano.

— Panienka to zupełnie jak ten gil — rzekł do niej 
pewnego razu, gdy ją obok ujrzał. — Z nim to też tak: nie 
wiem nigdy, kiedy go zobaczę i skąd przyleci.

— My jesteśmy teraz w wielkiej przyjaźni — rzekła Mary.
— Tak, to do niego podobne — sapał Ben Weatherstaff. 

— Zawracać głowę panienkom, i to tylko przez próżność 
i łobuzowstwo32. Wszystko by zrobił, aby się tylko pokazać 
i ogonem powachlować. A puszy się to jak paw.

Ben rzadko kiedy bywał rozmowny, czasami odpowiadał 
na pytania Mary tylko mruknięciem, lecz tego ranka 
rozgadał się na dobre. Przystanął, oparł nogę o łopatę 
i począł przyglądać się dziewczynce.

— Panienka od jak dawna tu jest? — zaczął.
— Zdaje mi się, że będzie już miesiąc — odparła.
— Zaczyna panienka zaszczyt przynosić Misselthwaite — 

rzekł. — Już ździebełko panienka popełniała33 i już nie taka 
żółta. Jak tu panienka pierwszy raz do ogrodu przyszła, to tak 
wyglądała akurat, jak ta wrona niewypierzona. I takem sobie 
myślał34, żem jeszcze takiego szpetnego i niemiłego dziecka 
w życiu nie widział.
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Mary nie była próżna i o swojej urodzie nie 
miała wielkiego wyobrażenia, więc też nie uczuła się 
wcale dotknięta.

— O tak, wiem, żem utyła — rzekła. — Pończoszki są 
mi teraz ciasne, a tak się fałdowały przedtem! O, o! Benie, 
gil przyfrunął!

Był to istotnie gil, który ładniejszy dziś był niż zwykle. 
Czerwona jego kamizelka błyszczała jak atłas i rozwijał 
skrzydełka i ogon, a główkę przechylał, a obskakiwał dokoła! 
Mogłoby się zdawać, że chce zmusić Bena do zachwytu. Lecz 
Ben ironizował.

— A! Jesteś tu! — powiedział. — Raczysz sobie o mnie 
przypomnieć, jak nie masz komu lepszemu głowy zawracać. 
Pewnieś się elegantował przez te dwa tygodnie. Wiem ja 
dobrze, co to znaczy. Zalecasz się do jakiej tam młodej 
gilówny i łżesz jej niestworzone rzeczy, żeś najładniejszy 
z gilów w Misselthwaite i okolicy, że zwyciężysz wszystkich 
rywali swoich, hę?

— Ach, mój Boże! Spojrzyjcie tylko na niego! — zawołała 
Mary. Gil był najwidoczniej w bajecznym wprost humorze. 
Przyskakiwał coraz to bliżej, w oczy zaglądał ogrodnikowi 
z przymileniem. Przeleciał na najbliższy krzak agrestu, 
główkę przechylił i zaśpiewał jakby wprost do Bena.

— Ehe! Myślisz, że tym wszystko naprawisz — rzekł Ben 
Weatherstaff, marszcząc twarz w taki sposób, że Mary była 
pewna, że usiłuje wyglądać nieprzyjemnie. — Zdaje ci się, 
że ci się nikt oprzeć nie może, prawda?
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Gil skrzydełka rozwinął — a Mary ledwo oczom własnym 
chciała wierzyć: pofrunął bowiem wprost na rękojeść łopaty 
ogrodnika i usiadł. W tejże chwili twarz starego z wolna 
przybierać zaczęła całkiem nowy wyraz. Stał cicho, jakby się 
lękał odetchnąć głośniej — jakby postanowił nie poruszyć 
się z miejsca za nic na świecie, dopóki by gil nie odfrunął. 
Mówić począł szeptem.

— No, teraz to już po mnie — rzekł tak słodko, jakby 
nie te wymawiał wyrazy. — Oj, jakże ty wiesz, jak za serce 
chwycić starego! To chyba czary, jakiś ty mądry!

I stał tak nieporuszony, oddech wstrzymując, dopóki gil 
znów skrzydełek nie rozwinął i nie odfrunął. Wtedy długo 
patrzył na rękojeść łopaty, jakby była zaczarowana, po czym 
jął kopać, milcząc czas jakiś.

Ale ponieważ stary ogrodnik nie przestawał się 
uśmiechać, przeto Mary nie lękała się zagadać do niego.

— Czy macie własny ogród? — spytała.
— Nie, bo nie jestem żonaty i mieszkam przy bramie 

z Marcinem.
— A gdybyście mieli, to co byście sadzili najwięcej? — 

spytała dalej Mary.
— Kapustę, kartofle i cebulę.
— No tak, ale gdybyście urządzali sobie ogród kwiatowy, 

to co byście sadzili?
— Różne cebulki i słodko pachnące kwiatki, ale 

najwięcej róż.
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Pojaśniała twarz Mary.
— Więc lubicie róże? — rzekła.
Ben Weatherstaff wyrwał chwast, odrzucił go, po czym 

dopiero odparł:
— Anoć lubię, i bardzo. A nauczyła mnie tego pewna 

młoda pani, u której byłem ogrodnikiem. Miała ona moc 
róż w jednym miejscu, które lubiła bardzo, a kochała je 
tak, jakby to były dzieci albo… gile. Nierazem widział35, 
jak się pochylała i całowała je. — Znów wyrwał chwast 
i zamyślił się. — Było to już dziesięć lat temu.

— A gdzie teraz jest ta pani? — spytała Mary, 
zaciekawiona ogromnie.

— W niebie — odrzekł, zagłębiając silnie łopatę w ziemię 
— jeśli się ma wierzyć w to, co mówią księża.

— A co się stało z różami? — spytała znów Mary, 
w najwyższym stopniu zaciekawiona.

— Zostawione zostały samym sobie.
Mary podniecała się coraz bardziej.
— Więc całkiem pomarły? Czy róże całkiem umierają, 

gdy się je zostawia samym sobie? — zaryzykowała 
Mary pytanie.

— Nauczyłem się kochać je i ją kochałem, i ona je kochała 
— dodał Ben Weatherstaff niechętnie. — Raz, dwa razy 
na rok czasem, to idę poprawiać trochę przy nich, poobcinać 
suszki, obkopać korzenie… Dziko teraz rosną, ale były 
w bogatą ziemię sadzone, więc dużo z nich żyje.
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— A jak nie mają listków i wyglądają szare i brunatne, 
i suche, to jak można poznać, czy żywe są czy poschnięte? — 
indagowała Mary.

— Niech no panienka poczeka, aż wiosna przyjdzie, aż je 
deszczyk zrosi, a słońce przygrzeje, a zaraz będzie wiadomo.

— Jakim sposobem? — zawołała z zapałem Mary, 
zapominając o ostrożności.

— Trzeba popatrzeć na pędy i gałązki, a jak są na nich 
takie brunatne zgrubienia tu i owdzie, wtedy niech 
panienka uważa, co się stanie po deszczu. — Umilkł nagle 
i w rozjaśnioną twarz jej spojrzał. — Co panienkę tak nagle 
zaczęły obchodzić róże? — spytał.

Mary poczuła, że się rumieni i lękała się odpowiedzieć.
— Ja… ja się chciałam bawić… że niby to mam własny 

ogród — wyjąkała. — Ja nie mam tu nic do roboty. Nie mam 
nic i nikogo do zabawy.

— Tak — wolno odparł Ben Weatherstaff, patrząc na nią 
— to prawda. Nic panienka nie ma.

Powiedział to tak jakoś dziwnie, że Mary miała uczucie, 
że mu się jej trochę żal zrobiło. Ona sama nigdy siebie nie 
żałowała: bywała tylko znudzona i zła, bo nie lubiła nikogo 
i nic. Lecz teraz począł się świat jakoby zmieniać dla niej 
i stawać się piękniejszym. Jeśli nikt się o jej odkryciu nie 
dowie, będzie mogła używać w tajemniczym ogrodzie 
zawsze, zawsze.
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Pozostała z ogrodnikiem jeszcze czas pewien i zadawała 
mu pytań bez końca. Odpowiadał jej na wszystkie, na swój 
dziwny, mrukliwy sposób, lecz wcale nie wydawał się 
nachmurzony, nie zabierał łopaty i nie odchodził. Gdy Mary 
już zamierzała się oddalić, powiedział coś o różach i to jej 
przypomniało owe opuszczone, które tak lubił.

— A teraz czy zaglądacie czasem do tych róż? — 
zagadnęła.

— Tego roku jeszcze nie byłem, reumatyzm wlazł mi 
zanadto w stawy.

Wyrzekł to mrukliwie, a potem nagle jakby się rozgniewał 
na nią, choć na to nie zasłużyła.

— Niech no panienka posłucha! — wyrzekł ostro. — 
Proszę mi się tak ciągle nie rozpytywać. Jeszczem takiej 
ciekawskiej w życiu nie widział36. Niech panienka idzie się 
bawić. Dosyć gadaniny na dzisiaj.

A wyrzekł to tak stanowczo, że Mary wiedziała, że na nic 
by się nie zdało zatrzymywać się dłużej. Oddaliła się 
z wolna, skacząc wzdłuż zewnętrznego muru i rozmyślając 
o ogrodniku; powiedziała sobie przy tym, że, jakkolwiek 
był mruk, znów jednego człowieka nauczyła się lubić. 
Człowiekiem tym był Ben Weatherstaff. Tak, lubiła go. 
Zawsze pragnęła spróbować zmusić go do rozmowy z sobą. 
Przy tym zaczęła wierzyć, że ten wiedział zapewne wszystko, 
wszyściuteńko o życiu kwiatów.
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W ogrodzie była ścieżka szeroka, żywopłotem laurowym 
ogrodzona, łukiem okalająca tajemniczy ogród i kończąca 
się przy bramie, która wychodziła na las, stanowiący część 
ogromnego parku Misselthwaite. Mary postanowiła sobie 
pobiec tą ścieżką i zajrzeć do lasu, czy nie ujrzy tam królików. 
Bawiła się wybornie skakanką, używała ruchu, a gdy doszła 
do bramy, otworzyła ją i poczęła iść dalej, posłyszała bowiem 
dziwny cichy dźwięk i chciała dojść jego źródła.

Było to coś bardzo dziwnego. Wstrzymała oddech, 
zatrzymując się, by patrzeć. Pod drzewem, wsparty o pień 
jego plecami siedział chłopiec, grając na zwykłej fujarce. 
Chłopiec miał zabawną, miłą powierzchowność, a wyglądał 
na lat dwanaście. Był schludnie ubrany, nos miał zadarty 
i policzki czerwone jak dwa kwiaty maku, a Mary jeszcze 
nigdy nie widziała takich okrągłych i tak bardzo niebieskich 
oczu. Na pniu drzewa, o które był oparty, siedziała 
przyczepiona pazurkami wiewiórka, patrząc na chłopca, 
zza krzaków zaś szyję wyciągał i nasłuchiwał bażant, a tuż 
przy nim siedziały dwa króliki, ruszając różowymi noskami 
— i zdawało się, że wszystko to zbliżało się coraz więcej, by 
słuchać łagodnych tonów fujarki.

Ujrzawszy Mary, chłopczyk wyciągnął rękę i odezwał się 
głosem tak cichym jak jego granie:

— Nie trzeba się ruszać, bo by uciekły.
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Mary stała nieruchoma. Przestał grać i począł wstawać 
z ziemi. Robił to tak wolno, że ledwo można było spostrzec, 
że się z miejsca porusza, lecz wreszcie wyprostował się, 
a wtedy wiewiórka drapnęła na gałęzie, bażant cofnął się 
za krzewy, a króliki poczęły oddalać się w podskokach, lecz 
wcale nie zdawały się przestraszone.

— Jestem Dick — rzekł chłopczyk. — Wiem, że to 
panna Mary.

Mary uprzytomniła sobie teraz, że od razu wiedziała, że to 
musi być Dick, nie kto inny. Kto drugi bowiem potrafiłby 
czarować króliki i bażanty, jak Hindusi czarują żółwie? 
Chłopiec miał szerokie, czerwone, mocno wykrojone usta, 
których uśmiech całą twarz opromieniał.

— Takem powolutku wstawał — tłumaczył — bo jak 
tylko nagle się poruszyć, to się przestraszą. Człowiek musi się 
delikatnie ruszać i po cichutku mówić, kiedy ze zwierzątkami 
ma do czynienia.

Nie mówił on do niej jak do obcej, lecz tak, jakby się znali 
od dawna. Mary pojęcia nie miała, jacy są chłopcy, więc 
odpowiadała trochę sztywno i czuła się trochę onieśmielona.

— Czy otrzymałeś list Marty? — spytała.
Skinął twierdząco rudą, falistą czupryną.
— Dlategom tu przyszedł.
Schylił się, by podnieść z ziemi coś, co tam położył na ten 

czas, gdy grał na fujarce.
— Przyniosłem narzędzia do ogrodu. Jest tu łopatka 

i grabie, i motyka. I mocne są, i dobre! Jest też i kielnia. 
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A gdym nasionka kupował, to mi kupcowa dodała paczkę 
białego maku i paczkę lobelii.

— Pokażesz mi nasionka? — spytała Mary.
Podobał jej się sposób mówienia Dicka. Mowa jego była 

prędka i łatwa. Takie się miało uczucie, jakby Mary lubił 
i jakby na chwilę nie wątpił, że i ona go polubi, choć był 
tylko zwykłym chłopczyną ze stepu, w połatanej odzieży, 
z zabawną bardzo miną i twardą, rudą czuprynką. Kiedy 
Mary podeszła bliżej do niego, poznała, że szedł od niego 
zapach wrzosów, trawy i listków, jakby cały z nich był 
urobiony. Podobało jej się to bardzo, a gdy spojrzała w jego 
zabawną twarz o czerwonych policzkach, zadartym nosie 
i okrągłych oczach, zapomniała zupełnie o swej nieśmiałości.

— Usiądźmy sobie tu na pniu — rzekła — 
i obejrzyjmy wszystko.

Usiedli, a Dick wyciągnął z kieszeni niezgrabne 
zawiniątko w brązowym papierze. Rozwinął sznurek, 
a wewnątrz ukazały się mniejsze paczuszki z obrazkami 
kwiatów na każdej.

— Dużo jest rezedy i maków — rzekł. — Rezeda 
najcudniej pachnie ze wszystkich kwiatów, a rośnie wszędzie, 
gdziekolwiek ją się zasieje, tak samo jak maki. Wschodzą one 
i kwitną, tylko im skinąć palcem.

Ucichł i szybko odwrócił głowę, rozjaśniając 
twarz różową.

— Skąd ten gil tak na nas woła? — spytał, nasłuchując.
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Świergot dolatywał z czerwonymi jagodami okrytego 
ostrokrzewu, a Mary domyśliła się zaraz, czyj to był głos.

— Czy on nas naprawdę woła? — spytała.
— Tak! — rzekł Dick, jak gdyby to była rzecz całkiem 

naturalna — woła kogoś, kogo lubi. To tak samo, jakby 
mówił: „Tutaj jestem. Proszę na mnie spojrzeć. Mam ochotę 
pogawędzić”. Ale oto jest tu w krzaku. Czyj on jest?

— Gil jest Bena Weatherstaffa, ale zdaje mi się, że i mnie 
już trochę zna — odrzekła Mary.

— Oj! dobrze on panienkę zna — rzekł Dick 
przyciszonym swym głosem. — I lubi panienkę; panienka 
jest jego. On mi zaraz wszystko opowie.

Podsunął się zupełnie blisko do krzaka swym łagodnym 
ruchem, który Mary zauważyła uprzednio, a potem wydał 
dźwięk zupełnie podobny do ćwierkania gila. Gil słuchał 
kilka sekund uważnie, a potem zaćwierkał, jakby odpowiadał 
na pytanie.

— On wielki przyjaciel panienki — zachichotał Dick.
— Tak myślisz? — skwapliwie zawołała Mary. Tak by 

pragnęła wiedzieć. — Myślisz, że mnie naprawdę lubi?
— Nie podleciałby tak blisko, gdyby panienki nie lubił 

— odparł Dick. — Ptaki nie są łatwe w doborze przyjaciół, 
a taki gil to potrafi człowieka sponiewierać gorzej niż 
człowiek. Niech panienka popatrzy, jak się to teraz do 
niej wdzięczy: „Czy to panienka nie widzi, jaki ze mnie 
ładny chłopiec?”.
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I zdawało się, że naprawdę tak jest. Tak się mizdrzył, 
skacząc na krzaku, a ćwierkał, a główkę przechylał.

— Czy rozumiesz mowę ptaków? — spytała Mary.
Dick rozjaśnił twarz, szeroko się rozśmiał, że tylko 

czerwone usta jego było widać, i ręką czuprynę potarł.
— Myślę, że rozumiem i one też myślą, że rozumiem — 

odparł. — Tak dawno z nimi na stepie żyję. Takem się na nie 
napatrzył37, jak się z jajka wykluwały i wypierzały, i uczyły 
latać, i zaczynały śpiewać, że mi się czasem zdaje, żem i ja 
ptak38. Czasem to sobie myślę, że możem ja ptak albo lis, 
albo królik, albo wiewiórka, albo może nawet chrząszcz, 
a bo ja wiem!

Śmiejąc się, wrócił na pień i począł znów mówić 
o nasionach kwiatów. Powiedział jej, jak wyglądają, gdy 
zakwitną, jak je trzeba sadzić, doglądać, podlewać.

— Albo wie panienka co? — rzekł nagle, odwracając się 
do niej i patrząc na nią. — Ja je tam dla panienki zasieję. 
Gdzie panienki ogródek?

Mary nerwowo zacisnęła piąstki. Nie wiedziała, co 
odpowiedzieć, więc chwilę długą milczała. Nie pomyślała 
o tym. Poczuła się nieszczęśliwą. I czuła, że mieni się 
i blednie.

— Dostała panienka przecież ogródek, prawda? — 
rzekł Dick.

Mary rzeczywiście rumieniła się i bladła na przemian. 
Dick to dostrzegł, a ponieważ nie odpowiadała mu ciągle, 
więc się zmieszał.
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— Nie chcieli panience dać ani kawałka ogródka? — 
spytał. — Jeszcze panienka nic nie ma?

Mary rączki przycisnęła silniej do piersi i oczy ku 
chłopcu zwróciła.

— Nie mam pojęcia, jacy są chłopcy — rzekła z wolna. 
— Czy potrafiłbyś zachować tajemnicę, gdybym ci ją 
powierzyła? Tajemnica to wielka. Nie wiem, co bym zrobiła, 
gdyby się o niej kto dowiedział. Myślę, że umarłabym! — 
Ostatnie wyrazy powiedziała namiętnie.

Dick zmieszał się więcej jeszcze niż przedtem i znów 
czuprynę pocierał, lecz odparł wesoło:

— Ja bo zawsze dochowuję tajemnicy. Żebym nie umiał 
przed drugimi chłopcami utrzymać sekretu o młodych 
lisach, o gniazdkach ptasich, to by tam na stepie nic nie było 
w pewności. Oj, umiem ja sekret utrzymać!

Nie zdając sobie z tego sprawy, Mary pochwyciła go 
za rękaw.

— Skradłam ogród — rzekła prędko. — On nie jest wcale 
mój. On nie jest niczyj. Nikt go nie chce, nikt o niego nie 
dba, nikt do niego nigdy nie wchodzi. Może już wszystko 
w nim wymarło, nie wiem!

Ognie na twarz jej wybiły i była w tej chwili zła 
jak dawniej.

— Wszystko mi jedno! Wszystko mi jedno! Nikt nie  
ma prawa mi go odbierać, bo mnie jedną on obchodzi. 
Pozwolili mu zmarnieć i zamknęli go samotnie na klucz — 
kończyła namiętnie, a zasłaniając twarz rączkami, wybuchnęła 
strasznym płaczem: biedna, malutka panna Mary!
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Dickowi z zaciekawienia oczy całkiem okrągłe się zrobiły.
— Eh-e-e! — rzekł, rozwlekając dźwięki, a miało to 

oznaczać i zdziwienie, i sympatię.
— Nie mam co robić — ciągnęła dalej Mary. — Nic 

nie mam własnego. Sama go sobie znalazłam i sama do 
niego weszłam. Byłam tam zupełnie jak gil, a jemu nie 
zabraliby ogrodu.

— A gdzie on jest? — spytał Dick przyciszonym głosem.
Mary zerwała się z siedzenia. Zdawała sobie sprawę, 

że w tej chwili była zła, kapryśna, uparta, ale jej to było 
obojętne. Była wyniosła i rozkazująca, jak ongi39 w Indiach, 
a równocześnie pełna i zapału, i troski.

— Chodź ze mną, to ci pokażę — rzekła.
Poprowadziła go przez łukowatą ścieżkę do miejsca, 

gdzie bluszcz rósł tak gęsto. Dick szedł za nią z dziwnym, 
współczującym wyrazem na twarzy. Było mu tak, jakby go 
prowadzono do gniazdka jakiegoś ptaka nieznanego i jakby 
musiał poruszać się wolniusieńko. Gdy Mary podeszła do 
muru i uniosła zwieszające się bluszcze, zatrzymał się nagle. 
Były tam drzwi. Mary popchnęła je, otwarły się z wolna, oni 
zaś weszli oboje. Wtedy Mary, przystanąwszy, zrobiła ręką 
ruch okrągły:

— Oto on — rzekła. — To ogród tajemniczy i ja jedna 
na całym świecie pragnę go utrzymać przy życiu.

Dick rozglądał się, rozglądał, rozglądał bez końca.
— Hej! — wyszeptał. — Jakież to dziwne, śliczne miejsce! 

Tu zupełnie tak, jakby jakaś istota ludzka w sen zapadła.
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Rozdział Xi. gNiazdko MysikRólika
Przez kilka minut stał, rozglądając się dokoła, podczas gdy 

Mary przyglądała się z kolei jemu; potem zaczął ostrożnie 
posuwać się naprzód, może ostrożniej i ciszej jeszcze niż 
Mary, gdy weszła tu po raz pierwszy. Oczy jego zdawały się 
wszystko dostrzegać: i drzewa szare z szarymi zasłonami 
wijących się po nich i zwieszających się festonami z gałęzi 
pnączy, i gąszcz splątanych gałązek na murach i trawie, 
i altany z barwinku z kamiennymi ławkami wewnątrz 
i wielkimi kamiennymi wazonami.

— Nigdy bym nie był myślał40, że to miejsce zobaczę 
kiedykolwiek — rzekł wreszcie szeptem.

— A wiedziałeś już o nim? — spytała Mary.
Mówiła głośno — Dick dał jej znak ręką.
— Musimy rozmawiać cichuteńko — powiedział — 

bo nas jeszcze kto może usłyszeć i znaleźć.
— O mój Boże! Zapomniałam zupełnie! — rzekła Mary 

wylękniona, kładąc rękę na ustach. — Czyś już dawniej 
wiedział o tym ogrodzie? — spytała powtórnie, gdy się 
uspokoiła nieco.

Dick zrobił głową ruch potakujący.
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— Marta mi mówiła, że jest tu ogród, do którego nigdy 
nikt nie wchodzi — odrzekł. — Zawsześmy byli41 ciekawi, jak 
też wygląda.

Zatrzymał się, rozglądając się dokoła, na cudny, szarawy 
gąszcz nad swą głową, a okrągłe jego oczy wyglądały 
na dziwnie uszczęśliwione.

— Oj! co tu gniazd będzie, gdy wiosna nadejdzie! — rzekł. 
— Tutaj to w całej Anglii najlepsze miejsce do budowania 
gniazdek. Nikt tu nie wchodzi, a gąszczu drzew i róż tyle! 
Można gniazdka zakładać. Dziwię się, że wszystkie ptaszki ze 
stepu tu się nie zlecą, by tu gniazdka swe budować.

Mary, znów nie zdając sobie z tego sprawy, uchwyciła go 
za rękaw.

— Czy będą tu róże? — wyszeptała. — Możesz mi 
powiedzieć? Bo ja myślę, że może one wszystkie poschły.

— Oj nie! Nie wszystkie! — odparł. — Niech no 
panienka spojrzy!

Podszedł do najbliższego drzewa — starego bardzo, 
którego kora pokryta była grubą warstwą szarego mchu, 
a gałęzie poobwieszane splątanymi pędami róż. Wyjął 
z kieszeni duży nóż i rozciął jeden z pędów.

— Mnóstwo tu suszków, które trzeba by porozcinać — 
rzekł. — I duża część drzewa sucha, ale w przeszłym roku 
puściło jeszcze świeże pędy. Ten na przykład świeży — to 
mówiąc, wskazał na odrośl, która miała brunatno-zielony 
kolor, nie zaś suchy, szary.
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Mary dotknęła gałązki z pewnym rodzajem czci 
i zapału zarazem.

— Ta tutaj? — rzekła. — Czy ona całkiem żywa, całkiem?
Dick zęby pokazał w szerokim uśmiechu.
— Taka żywa jak panienka albo ja — odparł.
— Jakam ja szczęśliwa! — wyszeptała. — Tak bym chciała, 

żeby wszystkie drzewa żywe tu były. Obejdźmy najlepiej 
ogród dokoła i porachujmy, ile jest zaschniętych, ile żywych.

Dziewczynka drżąca była z zapału, Dick nie mniej był 
przejęty. Szli więc od drzewa do drzewa, od krzewu do 
krzewu. Dick nie wypuszczał noża z ręki i pokazywał jej 
różne rzeczy, które jej się cudem wydały.

— Rosną one wprawdzie dziko — rzekł — lecz te 
silniejsze jednak się ostały. Słabsze poschły, lecz za to te 
inne rozrastały się i rozrastały, i puszczały pędy młode, 
aż dziw! Niech panienka spojrzy! — i nagiął grubą, szarą, 
jakby suchą gałąź. — Mógłby kto myśleć, że to drzewo suche 
aż do korzenia, ale ja temu nie wierzę. Przytnę przy ziemi, 
to zobaczymy.

Przyklęknął i nadciął bezlistną gałąź trochę nad ziemią.
— A co, nie mówiłem! — wyrzekł uradowany. — 

W środku drzewo żywe, zielone. Niech panienka zobaczy!
Zanim to wyrzekł, Mary klęczała już na ziemi, cała 

pochłonięta i we wzrok zamieniona.
— Kiedy takie zielone i wilgotne, to żyje — tłumaczył.  

— A jak w środku suche i łatwo się łamie, jak ten tutaj 
kawałek, którym odciął, to już po nim.  
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Ten oto pień gruby jest żywy i te świeże gałązki z niego 
puszczają, i jak się suszki powycina, obkopie dokoła 
i będzie się staranie miało o nim, to zupełnie wydobrzeje 
— zatrzymał się, wzniósł wzrok ku górze na zwieszające się 
i pnące gałązki i dodał:

— W lecie to tutaj będzie cała powódź róż!
Chodzili od krzewu do krzewu, od drzewa do drzewa. 

Dick był silny, nożem zręcznie się posługiwał, wiedział, 
gdzie suchą gałąź wyciąć, umiał określić, która rzeczywiście 
uschnięta, a w której mimo pozoru życie młode zamknięte. 
Po upływie pół godziny Mary zdawało się, że teraz i ona 
potrafi to wszystko, a gdy Dick nacinał sucho wyglądającą 
gałąź, miała ochotę krzyczeć z radości, gdy dostrzegła 
najmniejszy cień wilgotnej zieleni. Łopatka, grabie, motyka 
przydały się ogromnie. Dick pokazał dziewczynce, do czego 
użyć grabi, gdy on korzenie obkopywał i ziemię wkoło nich 
poruszał, i dostęp czynił dla przypływu świeżego powietrza.

Pracowali pilnie koło jednego z największych pni róży 
sztamowej, gdy naraz Dick dostrzegł coś, co mu okrzyk 
zdziwienia z piersi wyrwało.

— Co to? — zawołał, wskazując na trawę o kilka kroków 
od siebie. — Kto to zrobił?

Było to jedno z oczyszczonych miejsc naokoło 
zielonych kiełków.

— To ja — odparła Mary.
— A jam myślał, że panienka nic się nie zna 

na ogrodnictwie — zawołał.
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— No i nie znam się — odrzekła — ale one takie 
były malutkie, a trawa wokoło nich tak gęsta i silna, 
że wyglądały, jakby miejsca nie miały i jakby im tchu brakło. 
Więc im zrobiłam miejsce. Nawet nie wiem, co to są te 
kiełkujące roślinki.

Dick znów ukląkł na ziemi i zaśmiał się swoim 
szerokim śmiechem.

— Miała panienka rację — rzekł. — Żaden ogrodnik 
inaczej by panience nie powiedział. Teraz wyrosną aż do 
nieba. To są krokusy i pierwiosnki, a te oto, to narcyzy — 
potem wskazując na inny kawałek, dodał: — a to żonkile. Oj, 
będzież to widok cudny!

Biegał od jednego miejsca do drugiego.
— To panienka huk roboty zrobiła, jak na taką małą — 

rzekł, patrząc na nią.
— Ja też teraz jestem tłuściejsza — rzekła Mary — i wiele 

silniejsza. Dawniej to zawsze byłam zmęczona. Ale gdy 
kopię, to się wcale nie męczę. A tak lubię wąchać ziemię 
świeżo skopaną!

— Dla panienki to bardzo zdrowo — rzekł Dick, trzęsąc 
głową z powagą. — Nie ma na świecie nic milszego jak 
zapach czystej, świeżej ziemi, z wyjątkiem może świeżych, 
wyrastających z niej roślinek, gdy deszczyk wiosenny 
je skropi. Kiedy pada, to bardzo często idę na step, 
pod krzakiem się kładę i słucham słodkiego poszumu 
spadających kropli na wrzosy, i wącham a wącham. Matka 
mówi, że mi się koniec nosa tak rusza, jak królikowi.
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— A nie zaziębisz się? — pytała Mary, patrząc nań 
z podziwem. Nigdy w życiu nie widziała takiego zabawnego 
chłopca, a może tak miłego.

— Ja, zaziębić się! — rzekł z zabawnym grymasem. 
— Nigdym jeszcze nie był zaziębiony, odkąd na świat 
przyszedłem. Nie wychowywali mnie na panicza. Biegałem 
po stepie jak królik, czy deszcz, czy śnieg, czy słońce. Matka 
mówi, żem się tyle świeżego powietrza nałykał, że się już 
nigdy nie zaziębię. Takim zahartowany, jak stal w ogniu.

Przez cały ten czas Dick nie przestawał pracować, Mary 
zaś pomagała mu, grabiąc lub odrzucając chwasty.

— Ale będziemy tu mieli huk roboty! — rzekł do niej 
naraz rozradowany, oglądając się dokoła.

— A czy wrócisz tu, żeby mi pomóc? — prosiła Mary. — 
Jestem pewna, że i ja już dobrze pomóc mogę tobie. Umiem 
już kopać, zielska wyrywać i wszystko, co mi każesz, zrobić. 
Przyjdź, Dicku, przyjdź koniecznie!

— Jeżeli panienka chce, to co dzień przyjdę, czy będzie 
deszcz, czy słońce — odparł z godnością. — To najładniejsza, 
najmilsza zabawa, jaką w życiu miałem: zamknięty tu 
i budzący się do życia tajemniczy ogród.

— Jeśli przyjdziesz, jeśli mi pomożesz naprawdę ożywić 
ten ogród, to ja… to ja… nie wiem, co zrobię — dokończyła 
bezradnie. Cóż bowiem zrobić mogła dla takiego chłopca!
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— Ja panience powiem, co panienka zrobi — rzekł 
Dick z swym promiennym uśmiechem. — Panienka utyje, 
a głodna będzie jak lisiak młody, i nauczy się rozmawiać 
z gilem jak ja. Będziemy mieli moc uciechy!

Począł chodzić tu i tam, spoglądając zamyślony 
na drzewa, mury i krzewy.

— Nie chciałbym go zrobić podobnym do ogrodu 
zwykłego, wymuskanego, wycackanego, przycinanego — 
rzekł. — Ładniejszy jest tak, z dziko rosnącymi, pnącymi się 
i czepiającymi siebie wzajem różami. Prawda?

— Ja nie chcę, żeby on był porządny — rzekła Mary 
z przestrachem — Jakby był taki strasznie porządny, to by 
przestał być tajemniczy.

Dick począł gładzić swą rudą czuprynę nieco 
zmieszany naraz.

— Tak, to ogród tajemniczy, to pewna — rzekł — a jednak 
tak mi się zdaje, że oprócz gila, jeszcze tu ktoś wchodzić 
musiał przez tych dziesięć lat.

— Ależ drzwi były na klucz zamknięte i klucz pochowany 
— rzekła Mary. — Nikt wejść wszakże nie mógł.

— Tak, to prawda — odrzekł. — Dziwne to miejsce. Mnie 
się zdało, że później niż dziesięć lat temu obcinano gałęzie tu 
i ówdzie.

— Ale jak to możliwe? — rzekła Mary.
Dick przyglądał się gałęzi róży sztamowej 

i głową potrząsał.
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— Tak, jak to możliwe! — wyszeptał. — Skoro drzwi były 
zaryglowane, a klucz pochowany.

Mary zdawało się, że jakkolwiek wiele już lat przeżyła, to 
jednakże nigdy nie zapomni owego pięknego ranka, kiedy 
jej ogród począł rosnąć. A rzeczywiście tego rana zdawał 
się zacząć rozwijać. Kiedy Dick począł ziemię oczyszczać 
pod siew, przypomniała jej się piosenka, którą Bazyli śpiewał, 
gdy ją chciał drażnić.

— Czy są kwiatki, które mają kształt dzwonków? — 
zagadnęła.

— Konwalie mają kształt dzwonków, i kampanule, 
i dzwonki.

— Posadzimy je — rzekła Mary.
— Konwalie tu są, bom już widział. Rosną za gęsto, trzeba 

je będzie rozsadzić, ale ich moc tu jest. Te drugie to dopiero 
po dwóch latach kwitną, jak je się sieje, ale mogę flance 
przynieść od nas, bo je w ogródku mamy. Czemu panienka 
chce je zasadzić?

Wtedy Mary opowiedziała mu o Bazylim i jego 
rodzeństwie w Indiach, i o tym, jak ich nie cierpiała i jak oni 
nazywali ją „panną Mary kapryśnicą”.

— Tańcowali około mnie i śpiewali:
Panno Mary, kapryśnico.

Odwróć zagniewane lico!
Czy w ogródku rosną kwiatki,
Maki, fiołki i bławatki?



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

347Tajemniczy ogród Tekst oryginalny

— Przypomniało mi się to właśnie i ciekawa byłam, czy 
istnieją kwiatki jak dzwonki.

Zmarszczyła czoło i jakby ze złością uderzyła grabiami 
w ziemię.

— Ale ja nie byłam taka kapryśnica jak oni.
Dick śmiał się.
— Ej! — zawołał, rozdrabniając ręką ziemię i wdychając 

jej zapach. — Zdaje mi się, że nikt nie potrzebuje kaprysić, 
jak się ma wkoło siebie kwiatki takie śliczne i tyle cudnych, 
dzikich rzeczy, co tu się pną i zwieszają, i innych, co domki 
i gniazdka sobie budują, a ćwierkają i śpiewają. No, czy 
nie prawda?

Mary, klęcząca obok niego i podająca mu nasionka, 
z wolna czółko rozmarszczyła.

— Dicku, jesteś tak miły, jak Marta mówiła. Lubię cię 
i jesteś już piątą taką osobą. Nie byłabym nigdy myślała, 
że będę lubiła aż pięć osób.

Dick usiadł na piętach jak Marta, gdy czyściła kominek. 
W Mary przekonaniu wyglądał zabawnie i uroczo zarazem 
ze swoimi okrągłymi oczyma, czerwonymi policzkami 
i zabawnym, zadartym nosem.

— Tylko pięć osób panienka lubi? — zawołał. — A kto są 
ci czterej pozostali?

Mary poczęła wyliczać na palcach:
— Matka twoja, Marta, gil i Ben Weatherstaff.
Dick zaczął się śmiać, tak, że musiał sobie dłonią 

usta zatknąć.
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— Ja wiem, że panienka myśli, żem dziwny chłopak — 
rzekł — ale ja znów myślę, że panienka jest najdziwniejszą 
dziewczynką pod słońcem.

Wtedy Mary zrobiła coś dziwnego. Pochyliła się ku niemu 
i zadała pytanie, jakie jej nigdy przedtem nie byłoby do 
głowy przyszło.

— A ty, czy mnie lubisz? — spytała.
— Ojoj! — odpowiedział serdecznie. — Jeszcze jak! 

Strasznie panienkę lubię i jestem pewny, że gil tak samo 
lubi panienkę.

— To byłoby dwóch już przyjaciół — rzekła Mary. — 
Dwóch przyjaciół własnych!

Po czym oboje zaczęli pracować jeszcze pilniej i radośniej 
niż przedtem. Mary przelękła się i zmartwiła, gdy posłyszała 
dzwon podwórzowy wzywający na obiad.

— Będę musiała iść już — rzekła smutno. — A i ty pewnie 
musisz wracać, prawda?

Dick uśmiechnął się.
— Mój obiad nietrudno zabrać z sobą — wyrzekł. — 

Matka mi zawsze do kieszeni cośkolwiek włoży.
Podniósł kurtkę z trawy i wyjął z kieszeni niezdarne 

zawiniątko z grubej, czystej chustki niebieskiej w białe cętki. 
Były w niej dwa grube kawałki chleba z kawałkiem czegoś 
jeszcze pośrodku.

— Zwykle dostaję sam chleb tylko — objaśnił Dick — 
alem dziś dostał kawałek tłustej słoninki.
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Mary pomyślała, że to dziwny obiad, ale Dick zdawał się 
bardzo z niego zadowolony.

— Niech panienka spieszy się zjeść obiad — rzekł. — Ja 
się prędko z moim uwinę. Jeszcze tu trochę popracuję, zanim 
do domu pójdę.

Usiadł na ziemi, opierając się o drzewo.
— Zawołam tu sobie gila — powiedział — dam mu skórkę 

słoniny do dziobania. Gil bardzo lubi tłustość.
Mary trudno było się z nim rozstać. Naraz wydało jej się, 

że Dick to wróżka leśna, która zniknie i której nie zastanie, 
gdy po obiedzie wróci do ogrodu. Wydawał się zbyt dobry, by 
mógł być rzeczywistością. Z wolna podeszła na pół drogi ku 
drzwiom, po czym zatrzymała się i zawróciła.

— Cokolwiek by się stało, nigdy nic nie powiesz? — 
rzekła.

Czerwone jak maki policzki chłopca wydęte były 
pierwszym kęsem chleba z słoniną, lecz usiłował zachęcająco 
się uśmiechnąć.

— A gdyby panienka była mysikrólikiem42 i pokazała mi 
swoje gniazdko, czy sądzi panienka, że bym komukolwiek 
powiedział? Nie, ja nie jestem taki. Panienka może spokojna 
być jak mysikróliczek.

I Mary rzeczywiście była całkiem spokojna.
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 Rozdział Xii. „czy MogłabyM dostać 
kawałek zieMi?”
Mary biegła tak szybko, że zdyszana zupełnie wpadła 

do swego pokoju. Włosy miała w nieładzie, twarzyczkę 
zarumienioną. Obiad już na nią czekał na stole, Marta zaś 
stała opodal.

— Troszkę się panienka spóźniła — rzekła. — Gdzie to 
panienka była tak długo?

— Widziałam Dicka! — wołała Mary. — 
Widziałam Dicka!

— Wiedziałam, że przyjdzie — rzekła Marta uradowana. 
— Jak się panience podobał?

— Zdaje mi się… zdaje mi się, że on jest bardzo piękny! 
— rzekła Mary bardzo stanowczo.

Marta zdziwiła się bardzo, ale była 
uszczęśliwiona równocześnie.

— No tak — powiedziała. — To najlepszy chłopak 
pod słońcem, ale nam się nigdy nie zdawało, żeby on był 
ładny. Zanadto mu nos w górę leci.

— Lubię zadarte nosy — odrzekła Mary.
— A oczy ma takie okrągłe — powątpiewająco dorzuciła 

Marta. — Choć kolor mają ładny.
— Lubię oczy okrągłe, a kolor mają zupełnie taki, jak 

niebo nad stepem — odparła jej Mary.
Marta promieniała.
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— Matka mówi, że on ma taki kolor oczu od ciągłego 
wypatrywania ptaszków w obłokach. Ale gębę to ma szeroką, 
prawda?

— Lubię jego szerokie usta — rzekła Mary z uporem — 
i chciałabym mieć takie same.

Marta roześmiała się rozkosznie.
— Wyglądałyby one dopiero zabawnie w takiej malutkiej 

twarzyczce — rzekła. — Ale wiedziałam, że tak będzie, jak go 
panienka zobaczy. A jak się tam panience podobały nasionka 
i narzędzia?

— Skąd wiesz, że mi je przyniósł? — zapytała Mary.
— Przecież wiedziałam, że przynieść musi. Musiał 

przynieść, skoro był w Yorkshire. To taki rzetelny43 chłopak.
Mary lękała się, że Marta zacznie stawiać jej pytania, 

na które trudno dać będzie odpowiedź, ale obawy jej były 
zbyteczne. Zajęła się nasionkami i narzędziami i tylko przez 
chwilkę Mary była w obawie. A było to wtedy, gdy Marta 
spytała, gdzie te nasionka wysieje.

— Kogo panienka prosiła? — pytała.
— Jeszczem się nikogo nie pytała i nikogo nie prosiła — 

odparła Mary wahająco.
— No dobrze. Więc panience nie radzę mówić o tym 

z naczelnym ogrodnikiem. To taki wielki pan, ten pan Boach.
— Nigdym go nie widziała. Widziałam tylko pomocników 

i Bena Weatherstaffa.
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— Żebym była na miejscu panienki, to prosiłabym Bena 
— radziła Marta. — Nie jest on ani przez pół taki niedobry, 
jak na to wygląda, choć taki skwaszony. Pan Craven 
pozwala mu na wszystko, bo on tu już był za życia jaśnie 
pani i zawsze panią umiał rozśmieszyć i zabawić. A pani 
też go lubiła. Może on panience gdzie na boku jaki kącik 
ogrodu wynajdzie.

— Gdyby to było gdzie na boku i gdyby nikt tego kawałka 
ziemi nie chciał, to wszakżeby to nikomu nie powinno 
szkodzić, prawda? — wyrzekła Mary lękliwie.

— Naturalnie, że nie powinno — odparła Marta. — 
Przecież by panienka nikomu krzywdy nie zrobiła.

Mary zjadła obiad z najwyższym pośpiechem, a wstawszy 
od stołu, zamierzała pobiec do swego pokoju po kapelusz, 
lecz ją Marta wstrzymała.

— Mam panience coś do powiedzenia — rzekła — tylkom 
myślała sobie, że lepiej dać panience wpierw zjeść spokojnie 
obiad. Pan Craven wrócił dziś rano i zdaje mi się, że chce 
panienkę zobaczyć.

Mary zbladła jak opłatek.
— O mój Boże! — zawołała. — Czemu?! Czemu?! Wszak 

nie chciał mnie widzieć, gdym przyjechała. Słyszałam ja, 
Pitcher mówił, że nie chce!

— Ano tak — tłumaczyła Marta — pani Medlock  
mówi, że to przez matkę. Szła sobie do Thwaite  
i spotkała pana. Dawniej to nie byłaby z nim mówiła,  
ale pan Craven był kilka razy u nas.  
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On to zapomniał, ale matka nie zapomniała i to ją ośmieliło, 
że go zaczepiła. Nie wiem, co tam mu o panience mówiła, 
ale coś takiego powiedziała, że pan chce panienkę zobaczyć, 
zanim znów jutro wyjedzie.

— Ach! Więc pojedzie sobie jutro? — wołała Mary. — Co 
za szczęście!

— Tak! Jedzie i na bardzo długo. Nie wróci teraz 
aż jesienią albo zimą. Będzie podróżował po obcych krajach. 
Zawsze tak robi.

— Takam szczęśliwa, takam szczęśliwa! — wołała Mary.
Jeżeli do zimy nie wróci, to będzie czas doglądać 

tajemniczego ogrodu i do życia go doprowadzić. Gdyby 
nawet wtedy odkrył wszystko i odebrał jej go, to by już 
w zysku miała tyle radosnych chwil.

— A kiedy, myślisz, będzie chciał zobaczyć…
Nie dokończyła zdania, gdyż drzwi się otwarły i pani 

Medlock wkroczyła do pokoju. Miała na sobie swoją 
najlepszą czarną suknię i czepiec, a w kołnierzyk wpiętą 
miała wielką broszkę z portretem mężczyzny. Była to 
kolorowana fotografia ś.p. pana Medlocka, który wiele lat 
temu umarł, a żona jego nosiła broszkę z jego wizerunkiem 
na wszystkie wielkie uroczystości. Była zdenerwowana 
i podniecona.

— Włosy potargane — rzekła prędko. — Proszę się 
przyczesać. Marto, podaj najlepszą sukienkę, pomóż się 
panience ubrać. Pan Craven kazał mi ją przyprowadzić do 
swego gabinetu.
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Twarzyczka Mary zbielała. Serduszko poczęło bić 
niespokojnie i poczuła, że zamienia się znów w sztywne, 
smutne, milczące dziecko. Nie odpowiedziała nic pani 
Medlock, tylko wyszła z wolna do swego pokoju wraz 
z Martą. Milczała, gdy ją przebierano i czesano, i milcząc 
szła za panią Medlock przez korytarze. Cóż miała mówić? 
Musiała, ot, pójść zobaczyć się z panem Craven — wiedziała, 
że ani on jej, ani ona jego lubić nie będzie. Wiedziała, co 
o niej pomyśli.

Poprowadzono ją do części domu, której nie znała dotąd. 
Wreszcie pani Medlock zapukała do drzwi, a gdy ktoś 
powiedział „proszę”, weszły obie. Mężczyzna siedział w fotelu 
przed kominkiem. Pani Medlock zagadała:

— Oto jest panna Mary, sir.
— Proszę iść i zostawić ją tutaj. Zadzwonię, skoro będzie 

czas zabrać ją stąd — rzekł pan Craven.
Kiedy pani Medlock wyszła i drzwi za sobą zamknęła, 

Mary stała tylko wyczekująco, takie smutne, drobne 
stworzonko, z rączkami zaciśniętymi trwożliwie. Widzieć 
mogła dobrze, że ten człowiek w fotelu nie jest garbaty, lecz 
tylko że plecy ma przygarbione, a czarne włosy gęsto siwizną 
przetkane. Odwrócił głowę i zagadał do niej.

— Przybliż się! — rzekł.
Mary podeszła do niego.
Nie był brzydki. Twarz jego byłaby piękna, gdyby nie była 

tak wymizerowana. Wyglądał tak, jakby widok jej męczył go 
i smucił i jakby namyślał się, co u licha z nią począć.
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— Dobrze ci tu, mała? — spytał.
— Tak — odparła Mary.
— Dogadzają ci tu?
— Tak.
Smutnie potarł czoło, patrząc na nią.
— Drobniutka jesteś — powiedział znowu.
— Ale zaczynam tyć — odrzekła Mary bardzo sztywno, 

zdając sobie z tego zresztą sprawę.
Jakże miał nieskończenie smutną twarz! Oczy jego 

czarne wyglądały tak, jakby jej nie widziały, a jakby 
natomiast dostrzegły coś innego — z trudnością mógł sobie 
uprzytomnić jej obecność.

— Zapomniałem o tobie, dziecko — rzekł. — Ale czyż 
mogłem pamiętać? Zamierzałem przysłać ci nauczycielkę 
albo bonę, albo kogokolwiek, alem zapomniał.

— Proszę… — zaczęła Mary. — Proszę… — lecz 
stłumiony szloch za krtań jej schwycił.

— Coś chciała powiedzieć? — dopytywał.
— Już… już za duża jestem na bonę — rzekła Mary. — 

A proszę… proszę nie dawać mi jeszcze nauczycielki.
Znów potarł czoło i popatrzył na nią.
— To samo mówiła Sowerby — mruczał 

niezupełnie przytomnie.
Wtedy Mary zebrała się na odwagę.
— Czy to… czy to matka Marty? — wyjąkała.
— Tak, zdaje mi się — odparł.
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— Ona to wie, czego dzieciom trzeba — rzekła Mary. — 
Ona ma dwanaścioro. Ona wie!

Pan Craven zdawał się budzić z uśpienia.
— A co chciałabyś robić?
— Chciałabym bawić się w ogrodzie — odparła Mary 

w nadziei, że głos jej drżeć nie będzie. — W Indiach nie 
lubiłam tego, ale tutaj to mi daje apetyt i tyję.

Pan Craven przyglądał jej się.
— Sowerby powiedziała także, że ci to dobrze zrobi — 

rzekł. — Być może. Ona mówi, że powinnaś się wzmocnić, 
zanim nauczycielkę dostaniesz.

— Czuję się silniejsza, gdy się bawię na dworze, a wiatr od 
stepu wieje — dowodziła Mary.

— Gdzie się bawisz? — pytał dalej.
— Wszędzie — jąkała się Mary. — Matka Marty przysłała 

mi skakankę. Biegam więc i skaczę, i rozglądam się, czy już 
roślinki zaczynają kiełkować. Nie robię szkody żadnej.

— Nie rób takiej wystraszonej minki — rzekł głosem 
zmęczonym. — Przecież takie dziecko jak ty nie może szkody 
zrobić! Możesz robić, co tylko zechcesz.

Mary chwyciła się za gardło, gdyż zlękła się, że wuj 
dostrzec może wzruszenie, które jej prawie głos odebrało. 
Podeszła ku niemu o krok bliżej.

— Naprawdę? — spytała, drżąc cała.
Wystraszona jej twarzyczka zdawała się zasmucać go 

więcej niż zwykle.
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— Nie rób takiej wystraszonej minki — zawołał znowu. 
— Naturalnie, że możesz. Jestem twym opiekunem, choć 
smutny ze mnie opiekun… dla każdego dziecka. Nie mogę 
poświęcić ci ani czasu, ani uwagi. Jestem zbyt chory, zbyt 
skołatany i zbyt roztargniony. Ale pragnąłbym widzieć cię 
szczęśliwą i zadowoloną. Nie umiem dzieciom dogadzać, ale 
pani Medlock ma pamiętać o wszystkich potrzebach twoich. 
Posłałem dzisiaj po ciebie, gdyż Sowerby powiedziała mi, 
że powinienem cię zobaczyć. Córka opowiadała jej o tobie. 
Ona uważa, że tobie trzeba świeżego powietrza, swobody 
i ruchu.

— Ona wie, czego dzieciom trzeba — rzekła znów Mary 
mimo woli.

— I powinna wiedzieć — rzekł pan Craven. — 
Zdawało mi się, że to trochę za śmiałe było zatrzymywać 
mnie na stepie, ale mi powiedziała, że pani Craven ją 
lubiła. — Zdało się, że zbyt wiele kosztuje go wymówić 
mu imię zmarłej żony. — To porządna kobieta. Widzę 
teraz, że rozsądnie mówiła. Baw się w ogrodzie, ile tylko 
zechcesz. Park jest bardzo rozległy, możesz się bawić, gdzie 
i jak zechcesz.

Potem dodał, jakby nową myślą tknięty:
— Czy masz jeszcze jakie pragnienia? Chciałabyś 

zabawek, książek, lalek?
— Czy mogłabym — rzekła, jąkając się, Mary — czy 

mogłabym dostać kawałeczek ziemi?
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W zapale swym nie zdawała sobie sprawy, jak dziwnie 
zabrzmią te jej słowa i że wcale nie to chciała powiedzieć. 
Pan Craven zdawał się wprost przestraszony.

— Ziemi kawałek? — powtórzył. — Co przez 
to rozumiesz?

— No tak, żebym mogła siać i widzieć roślinki, jak rosną, 
jak się rozwijają i zaczynają żyć — mówiła Mary zająkliwie44.

Popatrzył na nią i ręką przesunął po oczach.
— Czyż tak bardzo dbasz o ogródek? — wyrzekł z wolna.
— W Indiach tom nie dbała. Było mi wszystko jedno — 

odpowiedziała Mary. — Byłam zawsze chora i zmęczona 
i było tam zawsze zbyt gorąco. Czasem robiłam sobie 
w piasku klombiki i sadziłam niby to kwiatki. Ale tutaj to 
zupełnie co innego.

Pan Craven wstał z miejsca i począł wolno chodzić 
po pokoju.

— Kawałek ziemi — mówił do siebie, a Mary pomyślała, 
że musiała mu coś minionego przywieść na pamięć. Gdy się 
zatrzymał i przemówił do niej, oczy jego miały wyraz pełen 
słodyczy i dobroci.

— Tyle ziemi możesz dostać, ile tylko zechcesz — rzekł 
do niej. — Przypominasz mi kogoś, kto też lubił ziemię 
i żyjące roślinki. — Potem z cieniem uśmiechu dodał — Jak 
zobaczysz kawałek ziemi, który byś mieć pragnęła, weź go 
sobie, dziecko, i… życie wlej w niego!

— A czy gdziekolwiek bądź wziąć mogę, gdyby tego 
kawałka nikt nie potrzebował?
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— Gdziekolwiek bądź — odparł. — Tak! A teraz idź, 
dziecko, zmęczony jestem! — Dotknął dzwonka. — Do 
widzenia. Całe lato mnie tu nie będzie.

Pani Medlock weszła tak prędko, że Mary pewna była, 
iż czekała pode drzwiami.

— Pani Medlock — rzekł pan Craven, zwracając się 
do niej — teraz, kiedym to dziecko widział, rozumiem, co 
miała na myśli Sowerby. Musi się ona wzmocnić, zanim do 
nauki przystąpi. Proszę jej dawać zdrowe, proste pożywienie. 
Pozwolić swobodnie biegać po parku. Niech jej pani nie 
krępuje ciągłym dozorem. Potrzeba jej swobody, powietrza, 
ruchu. Sowerby może ją odwiedzać od czasu do czasu, 
a i Mary może pójść kiedy do nich.

Pani Medlock wyglądała na uradowaną. Odetchnęła 
z ulgą, gdy usłyszała, że nie ma jej „krępować zbytnim 
dozorem”. Opieka nad Mary była dla niej uciążliwa, 
ale też starała się widzieć dziewczynkę tyle tylko, ile 
najkonieczniejsze. W dodatku lubiła bardzo matkę Marty.

— Dzięki, sir — rzekła. — Zuzanna Sowerby chodziła ze 
mną do szkoły i tak ma dobrze w głowie i takie serce złote, 
że niełatwo drugą taką znaleźć. Ja bo nie miałam dzieci, ale 
ona ma dwanaścioro, a wszystko zdrowe i poczciwe. Pannie 
Mary ujmy ich towarzystwo nie zrobi. Gdy szło o dzieci, 
Zuzanny Sowerby zawsze się radziłam. Ona to naprawdę ma 
taki zdrowy rozsądek, jeżeli sir rozumie, co chcę powiedzieć.

— Rozumiem — odparł pan Craven. — Proszę teraz 
zabrać panienkę, a przysłać mi Pitchera.
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Gdy pani Medlock rozstała się z nią na końcu korytarza, 
Mary wpadła do swego pokoju. Zastała tam czekającą 
na siebie Martę, która doprawdy śpieszyła tu po odniesieniu 
naczynia do kuchni.

— Mogę mieć własny ogród! — wolała Mary. — Mogę 
mieć go, gdzie tylko zechcę! Długo jeszcze nie dostanę 
nauczycielki! I twoja matka może do mnie przychodzić, 
a mnie do was pójść wolno! Wuj powiedział, że taka mała 
dziewczynka nie może szkody żadnej zrobić i że mi wszędzie 
chodzić wolno, gdzie dusza raczy45 : wszędzie!

— Jak też to poczciwie ze strony pana, nieprawda? — 
rzekła Marta.

— Marto — zaczęła Mary uroczyście — wuj jest naprawdę 
bardzo dobry, tylko twarz ma taką smutną, a czoło takie 
zmarszczek pełne!

Co tchu pobiegła do ogrodu. Była w domu o tyle dłużej, 
niż myślała, a wiedziała, że Dick wyruszyć też musi w swoją 
pięciomilową drogę. Gdy się prześliznęła przez drzwi 
pod zwojami bluszczu, nie zobaczyła chłopca w tym miejscu, 
gdzie go była zostawiła. Narzędzia były złożone porządnie 
pod drzewem. Pobiegła w tę stronę, rozglądała się, ale Dicka 
dostrzec nigdzie nie mogła. Poszedł, a ogród tajemniczy 
opustoszał; był tylko gil, który właśnie przefrunął był mur 
i usiadł na wysokim krzaku róży, patrząc na dziewczynkę.

— Poszedł! — wyrzekła smutno. — Czyżby… czyżby… 
czyżby był tylko wróżką leśną?
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Naraz coś białego, przyczepionego do krzaka róży, wzrok 
jej przykuło. Był to kawałek papieru, a naprawdę kawałek 
listu, który Mary dla Marty drukowała do Dicka. Papier 
przyczepiony był do krzaka cierniem, a Mary odgadła 
natychmiast, że Dick go tu zostawił. Na papierze było kilka 
niezręcznych liter i coś jakby obrazek. Na razie nie umiała 
odgadnąć, co by to miało znaczyć. Potem spostrzegła, że ma 
to wyobrażać gniazdko z siedzącym wewnątrz ptaszkiem. 
Pod obrazkiem było drukowanymi literami wypisane:

„Ja tu wrucę”.

Rozdział Xiii. „jesteM coliN”
Mary zabrała z sobą obrazek, gdy do domu na kolację 

wracała, i pokazała go Marcie.
— No, patrzcie! — rzekła ta z dumą. — Nigdym nie 

myślała, że nasz Dick taki sprytny. To przecież mysikrólik 
w swoim gniazdku: taki duży jak żywy, a jeszcze raz 
tak prawdziwy.

Wtedy Mary zrozumiała, że Dick chciał, by ten obrazek 
był symbolem. Chciał powiedzieć, że może być pewna, że jej 
dochowa tajemnicy. Ogród tajemniczy był jej gniazdkiem, 
ona zaś była mysikrólikiem. O, jakżeż lubiła szczerze tego 
dziwnego, prostego chłopca!

Zasnęła zdrowym snem w nadziei, że Dick niezawodnie 
przyjdzie zaraz nazajutrz.

Lecz nie mogła nigdy przewidzieć, jakiego pogoda figla 
spłata w Yorkshire, szczególnie w wiosennej porze.  
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Mary obudził w nocy odgłos ciężkich kropli deszczu bijącego 
w szyby. Lało jak z cebra, a wicher wył i zawodził po kątach 
i kominach wielkiego, pustego domu. Mary usiadła na łóżku 
bardzo nieszczęśliwa i zła.

— Ten deszcz to taki przekorny, jak ja dawniej byłam — 
rzekła. — Przyszedł, bo wiedział, że go nie pragnę.

Rzuciła się na łóżko i twarz ukryła w poduszki. 
Nie płakała, tylko leżała i czuła nienawiść do plusku 
monotonnego deszczu i do wycia wichru. Nie mogła już 
zasnąć powtórnie. Przygnębiające odgłosy zasnąć jej nie 
dawały, gdyż czuła się sama przygnębiona i smutna. Gdyby 
była szczęśliwa, byłyby ją szumy te do snu ukołysały. Jak też 
wył wiatr, jak też te ogromne krople ciężko biły w szyby!

„Mam wrażenie, jakby ktoś w stepie zabłądził i chodził, 
i płakał” — pomyślała.

Leżała tak przeszło godzinę, przewracając się z boku 
na bok, gdy naraz usłyszała coś takiego, że usiadła nagle 
na łóżku i głowę zwróciła ku drzwiom, nasłuchując. Słuchała 
i słuchała.

— Teraz to na pewno nie wiatr — rzekła do siebie 
szeptem. — Nie, to nie wiatr. To zupełnie co innego. To ten 
płacz, który słyszałam przedtem.

Drzwi od jej pokoju otwarte były na korytarz, z którego 
dochodził oddalony, słaby płacz rozzłoszczonego dziecka. 
Nasłuchiwała kilka minut, a z chwilą każdą nabierała 
pewności. Wiedziała, że musi dojść do tego, co to jest. 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

363Tajemniczy ogród Tekst oryginalny

Wydawało jej się to dziwniejsze jeszcze niż ogród tajemniczy 
i pogrzebany klucz. Być może, że jej odwagę dała ta 
okoliczność, że w danej chwili miała buntu pełną duszę. 
Wyciągnęła nogi z łóżka, wyskoczyła na podłogę.

— Zaraz dojdę, co to jest — rzekła sobie. — Wszyscy 
teraz śpią, a zresztą nic sobie nie robię z pani Medlock, nic!

Wzięła świecę stojącą przy łóżku i cicho wyszła z pokoju. 
Korytarz był długi i ciemny, lecz Mary zbyt była podniecona, 
by na to zwrócić uwagę. Myślała, że odnajdzie drogę, którą 
przejść musi, by odnaleźć ów krótki korytarzyk z zakrytymi 
dywanem drzwiami, przez które pani Medlock weszła tego 
dnia, gdy Mary zabłądziła. Płacz dochodził z tego właśnie 
pasażu. Szła zatem przed siebie z migającym swym słabym 
światełkiem, wyczuwając raczej właściwą drogę, a serce jej 
biło tak głośno, że zdawało jej się, że słyszy jego uderzenia. 
Oddalony płacz trwał i wiódł ją. Czasami ustawał na chwilkę, 
po czym znów się rozpoczynał. Czy tutaj miała zawrócić? 
Zatrzymała się i popatrzyła. Tak, to tutaj. Teraz przez ten 
korytarz, potem na lewo, potem dwa szerokie stopnie, potem 
znów na prawo. Tak, oto znalazła drzwi z dywanem.

Otworzyła je delikatnie i zamknęła cicho za sobą. Stała 
w korytarzu i słyszała płacz zupełnie wyraźnie, choć nie 
był głośny. Płacz szedł od drugiej strony ściany na lewo — 
o kilka łokci dalej — a były tam drzwi. Pod drzwiami tymi 
na dole widzieć się dawała smuga światła, ów ktoś płakał 
w tym pokoju, a był to młody jeszcze Ktoś!
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Podeszła zatem do drzwi, otworzyła je i oto znalazła się 
w pokoju.

Był to pokój obszerny, z pięknym, staroświeckim 
umeblowaniem. Słaby ogień tlił się na kominku, nocna 
lampka paliła się przy rzeźbionym łożu z baldachimem 
na czterech kolumienkach opartym i przysłonionym 
brokatelą, na łożu zaś leżał chłopczyk, krzycząc ze złością.

Mary nie wiedziała, czy to była rzeczywistość, czy też 
może zasnęła i śni oto taki sen dziwny.

Chłopczyk miał ostrą, drobną twarz koloru kości 
słoniowej, a oczy jego zdawały się na twarz tę zbyt duże. 
Gęstwa włosów w lokach opadała mu na czoło, co twarzyczkę 
drobniejszą jeszcze czyniło. Wyglądał jak chłopiec chory, ale 
krzyczał jakby ze złości i zmęczenia, a nie z bólu.

Mary stała przy drzwiach z swą świecą w ręku 
z oddechem zapartym. Potem przeszła przez pokój, a gdy 
się zbliżyła, światło zwróciło uwagę chłopca, który odwrócił 
się w tę stronę i patrzał na nią szeroko otwartymi, szarymi 
oczyma, które w tej chwili wydawały się olbrzymie.

— Kto jesteś? — rzekł wreszcie szeptem, trochę 
przelękniony. — Czy jesteś duchem?

— Ja nie — odparła Mary również szeptem i również 
trochę przestraszona. — A ty, czy duchem jesteś?

On patrzył, patrzył i patrzył. Mary musiała zauważyć, 
jakie dziwne były jego oczy. Miały kolor szarego agatu, 
a wyglądały na zbyt wielkie do jego twarzy, gdyż ocieniały je 
długie a ciemne rzęsy.
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— Nie — odparł po chwili wyczekiwania. — Jestem Colin.
— Co za Colin? — wyjąkała.
— Jestem Colin Craven. Kto ty jesteś?
— Jestem Mary Lennox. Pan Craven jest moim wujem.
— A moim ojcem — rzekł chłopiec.
— Twoim ojcem! — wyjąkała znów Mary. — Nikt mi nie 

mówił, że wuj ma syna! Czemu mi nie powiedzieli?
— Chodź tutaj — powiedział, nie spuszczając z niej 

wystraszonego wzroku.
Podeszła blisko do łóżka, on zaś rękę wyciągnął 

i dotknął jej.
— Jesteś przecież naprawdę? — spytał. — Takie 

rzeczywiste sny miewam często. Może i ty snem jesteś.
Mary otuliła się była wełnianym szalem, gdy wychodziła 

z swego pokoju, a teraz koniec jego włożyła między 
jego palce.

— Potrzyj ten szal i zobacz, jaki on gruby i ciepły — 
rzekła. — Uszczypię cię trochę, jeśli chcesz, żeby ci pokazać, 
jaka jestem prawdziwa. Przez chwilkę ja też myślałam, 
że śnię.

— Skąd przyszłaś? — zapytał.
— Z mego pokoju. Wiatr świszczał, nie mogłam spać, 

usłyszałam, że ktoś płacze, chciałam dowiedzieć się, kto. 
Dlaczego płakałeś?

— Bo też nie mogłem zasnąć i głowa mnie bolała. 
Powiedz mi jeszcze raz, jak się nazywasz.
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— Mary Lennox. Czy ci nikt nie mówił, że tu 
przyjechałam na stałe?

Trzymał wciąż w ręku fałdy jej szala, ale zdawał się już 
więcej wierzyć46 w jej rzeczywistość.

— Nie — odparł. — Nie wolno im.
— Dlaczego? — spytała Mary.
— Bo bym się był lękał, że zechcesz mnie widzieć. Nie 

lubię ludzi widzieć i rozmawiać z nimi.
— Ale dlaczego? — znów zapytała Mary, coraz 

bardziej zdziwiona.
— Bom zawsze taki jak teraz, chory i zmuszony leżeć. 

Ojciec też nie chce, żeby do mnie mówiono. I służbie 
rozpowiadać o mnie nie wolno. Jeśli będę żyć, to będę 
garbaty, ale ja umrę. Ojciec znieść nie może myśli, że będę 
taki, jak on.

— Boże! Cóż to za dom dziwny! — zawołała Mary. — 
Cóż za dziwny dom! Wszystko jest otoczone tajemnicą. 
Poryglowane pokoje, poryglowane ogrody, teraz znów ty! 
Czy i ciebie zamykają?

— Nie. Ale nie życzę sobie ruszać się z tego pokoju. 
Zbytnio mnie to męczy.

— Czy ojciec twój przychodzi cię odwiedzać? — 
zaryzykowała Mary pytanie.

— Czasami. Najczęściej, gdy śpię. Ojciec nie pragnie 
mnie widzieć.

— Dlaczego? — Mary nie mogła wstrzymać się od 
zapytania znowu.
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Coś jakby cień złości przysłonił oczy chłopca.
— Matka moja umarła, gdym się urodził, więc ojciec 

straszne ma uczucie, gdy patrzy na mnie. On myśli, że o tym 
nie wiem, ale słyszałem, jak sobie ludzie mówili. Ojciec 
nienawidzi mnie.

— On i ogrodu nienawidzi, bo ona umarła — rzekła 
Mary, mówiąc jakby do siebie.

— Jakiego ogrodu? — spytał chłopiec.
— Och! No… no jednego ogrodu, który twoja matka 

lubiła — jąkała Mary. — Czy zawsze tu byłeś?
— Prawie zawsze. Czasem wywozili mnie do różnych 

miejscowości nad morze, ale nie chcę tam jeździć, 
bo na mnie wszyscy patrzą. Zwykle nosiłem taki żelazny 
przyrząd, żebym się prosto trzymał, ale przyjechał do mnie 
pewien wielki doktor z Londynu i powiedział, że to nie 
ma sensu. Kazał mi zdjąć ten przyrząd i dużo przebywać 
na świeżym powietrzu. Nie znoszę świeżego powietrza i nie 
pragnę wcale wychodzić na dwór.

— Ja też z początku nie lubiłam, gdym tu przyjechała 
— rzekła Mary. — Ale dlaczego tak mi się wciąż 
uparcie przyglądasz?

— Myślę sobie o snach, które bywają takie rzeczywiste — 
odparł ofukliwie47. — Czasem, gdy oczy otworzę, wierzyć nie 
mogę, żem na jawie.

— Oboje jesteśmy na jawie — rzekła Mary. Rozejrzała  
się po pokoju, po wysokim sklepieniu, po cieniach kładących  
się w kątach, po przyćmionym świetle lampki nocnej.  
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— Naprawdę, wygląda wszystko to jak sen; i jest teraz noc, 
i wszyscy w domu śpią, wszyscy, prócz nas dwojga. Oboje 
jesteśmy rozbudzeni.

— Nie chciałbym, żeby to był sen — rzekł 
chłopiec prędko.

Mary tknęła myśl nowa.
— Jeżeli nie lubisz, żeby na ciebie patrzono — rzekła — to 

może wolisz, żebym sobie poszła?
Colin wciąż trzymał koniec jej szala — teraz pociągnął go 

z lekka.
— Nie — odparł. — Gdybyś odeszła, byłbym pewny, żeś 

snem była tylko. Jeśliś jest naprawdę, to usiądź tu, na tym 
dużym fotelu i opowiadaj. Chciałbym wiedzieć coś o tobie.

Mary postawiła swą świecę na stoliku przy łóżku, sama 
zaś zasiadła wygodnie w miękkim fotelu. Nie miała wcale 
ochoty stąd odchodzić. Pragnęła zostać w tajemniczo 
ukrytym pokoju i rozmawiać z tym zagadkowym chłopcem.

— O czym chcesz, bym ci opowiadała? — spytała.
Colin chciał wiedzieć, od jak dawna była w Misselthwaite; 

chciał wiedzieć, na którym korytarzu znajdował się jej pokój; 
chciał wiedzieć jeszcze, co robiła; czy również nie lubiła stepu, 
jak on; gdzie mieszkała, zanim przybyła do Yorkshire. Mary 
odpowiadała na te pytania, jak i na wiele innych jeszcze, on 
zaś leżał na wznak na poduszkach i słuchał. Prosił ją, by mu 
opowiadała dużo o Indiach i o swej podróży przez ocean. 
Dziewczynka zauważyła, że Colin wskutek swego kalectwa nie 
znał wielu zabaw i gier, znanych innym dzieciom.  
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Jedna z jego opiekunek nauczyła go czytać, gdy był 
jeszcze bardzo mały; teraz ciągle czytał i oglądał obrazki 
z wykwintnych wydawnictw.

Choć ojciec Colina rzadko widywał go, przysyłał mu 
jednakże mnóstwo pięknych rzeczy dla rozrywki. Jego 
wszakże nic nie zdawało się bawić. Mógł mieć zawsze 
wszystko, czego by zażądał, natomiast nie kazano mu nigdy 
robić nic, co by się z wolą jego nie zgadzało.

— Każdy musi robić to, co mnie się podoba — rzekł 
obojętnie. — Gniew mi bardzo szkodzi. Nikt nie wierzy, bym 
mógł żyć długo.

Powiedział to takim tonem, jakby się z tą myślą zżył 
i jakby mu to wszystko było całkiem obojętne. Dźwięk 
głosu Mary zdawał się być mu miły. Gdy mówiła, słuchał 
jej zaciekawiony, choć śpiący. Kilka razy zdawało jej się, 
że zaczął zapadać w drzemkę. Lecz naraz znów postawił 
pytanie, które dało im nowy temat.

— Ile masz lat? — zagadnął.
— Dziesięć — odparła Mary, zapominając się na chwilę — 

i ty tak samo.
— Skąd wiesz o tym? — spytał zdziwiony.
— Bo jak się urodziłeś, wtedy to drzwi ogrodu 

zostały zamknięte, a klucz zagrzebany. I dziesięć lat był 
ogród zamknięty.

Colin podniósł się nieco, łokieć opierając na poduszki.
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— Jakie drzwi od ogrodu zostały zamknięte? 
Kto je zamknął? Gdzie pogrzebali klucz? — zawołał 
zaciekawiony ogromnie.

— To… to właśnie ten ogród, którego pan Craven 
nienawidzi — mówiła Mary nerwowo. — On to drzwi 
zamknął. Nikt, nikt nie wiedział, gdzie klucz jest zakopany.

— Cóż to jest za ogród? — nalegał Colin, zapalając się. 
„Od dziesięciu lat nikomu wejść doń nie było wolno” — 
brzmiała oględna odpowiedź.

Lecz za późno już było na oględność. Colin zbyt był 
usposobieniem podobny do Mary. On również nie miał 
czym myśli zająć, zatem wiadomość o ukrytym ogrodzie 
pochłonęła go tak, jak ongi pochłonęła Mary. Stawiał pytanie 
za pytaniem. Gdzież był? Czy nigdy nie starała się odszukać 
drzwi? Czy nie pytała ogrodników?

— Cóż, kiedy o tym mówić nie chcą — odpowiedziała 
Mary. — Myślę, że im zakazano odpowiadać 
w tym względzie.

— Ja im każę odpowiadać — rzekł Colin.
— Czy mógłbyś rozkazać? — wyjąkała Mary, która zaczęła 

się lękać. Jeśli on każe odpowiadać sobie, to Bóg wie, co się 
stać może!

— Każdy musi się starać mnie podobać. Wszak ci już raz 
powiedziałem — rzekł ostro. — Gdybym miał żyć, to wszak 
to wszystko byłoby kiedyś moje. Oni dobrze o tym wiedzą. 
Każę sobie wszystko powiedzieć.
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Mary nie zdawała sobie sprawy z tego, że była zepsutym 
dzieckiem, lecz widziała aż nadto jasno, że był nim ten 
dziwny, tajemniczy chłopiec. Zdawało mu się, że cały 
świat dla niego został stworzony. Jakiż on był dziwny i jak 
obojętnie mówił o śmierci!

— Czy i ty myślisz, że nie będziesz żył? — spytała na poły 
przez ciekawość, na poły zaś w nadziei, że odwróci jego 
uwagę od ogrodu.

— Nie sądzę, bym mógł żyć — odparł równie obojętnie 
jak poprzednio. — Odkąd tylko pamięcią sięgnę, zawsze 
mówiono, że żyć nie mogę. Najpierw myśleli, żem za mały, 
by zrozumieć, teraz zaś myślą, że nie słyszę. Ale ja słyszę, 
i dobrze. Lekarz, który mnie leczy, jest stryjecznym bratem 
ojca. Jest on biedny, a jeśli ja umrę, to po śmierci ojca on 
odziedziczy Misselthwaite. Myślę, że on nie bardzo pragnie, 
bym żył.

— A ty, czy chciałbyś żyć? — zagadnęła Mary.
— Nie — rzucił przez zęby zły i zmęczony. — Ale nie 

chcę i umrzeć. Jak się czuję chory, to tutaj leżę i rozmyślam, 
a potem płaczę i krzyczę bez końca.

— Trzy razy słyszałam, jak płakałeś — rzekła Mary — ale 
nie wiedziałam kto to. Czy dlatego płakałeś?

Tak chciała, by zapomniał o ogrodzie!
— Wątpię — odparł. — Mówmy o czym innym. Mów mi 

o ogrodzie. Czy nie pragniesz go zobaczyć?
— Pragnę — odparła Mary cichutko.
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— Ja także — nalegał dalej. — Zdaje mi się, że nigdy 
przedtem nie pragnąłem widzieć czegokolwiek, lecz pragnę 
widzieć ten ogród. Pragnę odkopać ten klucz. Pragnę 
otworzyć drzwi. Kazałbym się w moim krześle tam zanieść. 
Mógłbym tam użyć świeżego powietrza. Ja im po prostu 
rozkażę otworzyć te drzwi.

Podniecony był ogromnie, a dziwne jego oczy poczęły 
błyszczeć jak dwie gwiazdy, a wyglądały jeszcze większe 
niż zawsze.

— Muszą wszak mnie się przypodobać — powiedział. — 
Każę się tam zanieść i tobie pozwolę iść z sobą także.

Mary konwulsyjnie zacisnęła rączki. Wszystko przepadnie 
— wszystko! Dick nigdy już nie wróci. Ona zaś nigdy już nie 
będzie jak mysikrólik ukryty w swym gniazdku.

— Och! Nie rób tego, nie rób tego, nie rób, nie rób! — 
wołała rozpaczliwie.

Spoglądał na nią jak na obłąkaną.
— Dlaczego? — wykrzyknął. — Wszak sama 

powiedziałaś, że byś go chciała zobaczyć.
— I chcę — odparła, połykając łzy — tylko jeśli im 

tak każesz po prostu otworzyć drzwi i zanieść się, to już 
przestanie być tajemnicą.

Colin pochylał się ku niej coraz więcej.
— Tajemnicą? — spytał. — Co masz na myśli? Powiedz!
Słowa Mary poczęły padać bezładnie.
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— No widzisz… widzisz — mówiła dysząc — gdyby 
nikt nie wiedział prócz nas… gdyby tam były drzwi 
ukryte gdzieś pod bluszczem… gdyby były, a my byśmy je 
znaleźli; i gdybyśmy się wśliznąć mogli przez nie, i zamknąć 
je za sobą, i gdyby nikt nie wiedział, że tam ktoś jest, 
i gdybyśmy ten ogród nazwali naszym i na niby, że to jest… 
że my jesteśmy mysikrólikami, a to jest nasze gniazdko, 
i gdybyśmy tam mogli co dzień się bawić i kopać, i siać, 
i ożywić go…

— Więc tam wszystko zmarniało? — przerwał jej.
— Zmarnieje niedługo, jeśli nikt dbać o niego nie będzie 

— ciągnęła dalej. — Cebulki będą żyły, ale róże…
Znów jej przerwał, również podniecony jak ona.
— Co to cebulki? — spytał spiesznie.
— Z cebulek wyrastają żonkile, narcyzy, pierwiosnki. 

Teraz one w ziemi pracują: wypuszczają blado-zielone 
kiełeczki, bo już wiosna nadchodzi.

— Czy już wiosna nadchodzi? — spytał. — Jaka jest? 
W pokoju to się nic nie wie, gdy się jest chorym.

— Wiosna, widzisz, to jest jak słońce świeci i deszczyk 
pada, więc na przemiany, a roślinki kiełki puszczają i pędy 
świeże, a pod ziemią pracują — objaśniała Mary. — Gdyby 
ogród pozostał w tajemnicy, moglibyśmy do niego wejść 
i doglądać, jak wszystko z dnia na dzień rośnie coraz większe, 
i wiedzielibyśmy, ile róż jest żywych. Czy nie widzisz… 
czy nie widzisz, o ile by to było ładniej, gdyby to wszystko 
było tajemnicą?
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Rzucił się na poduszki i leżał tak z dziwnym 
wyrazem twarzy.

— Nigdy nie miałem tajemnicy — rzekł — z wyjątkiem 
tego, że muszę umrzeć dzieckiem. Oni wszyscy nie wiedzą, 
że ja wiem o tym, więc to coś jakby tajemnica. Ale wolę, 
że tak jest.

— Gdybyś nie chciał, żeby cię oni zaprowadzili do 
ogrodu — błagała Mary — może… prawie pewna jestem, 
że znalazłabym sposób, żeby doń czasem wejść. A potem, 
jeśli doktor chce, żeby cię wynoszono w fotelu na powietrze, 
i jeśli w dodatku możesz zawsze robić, co chcesz, to 
może… może znaleźlibyśmy jakiego chłopca, który by 
twój fotel popychał, i moglibyśmy chodzić sami, i ogród 
pozostałby tajemniczy.

— To byłoby doskonale — rzekł Colin wolno bardzo, 
z rozmarzonymi oczyma. — Doskonale. Świeże powietrze 
w tajemniczym ogrodzie… nie byłoby mi przykre.

Mary poczęła wracać do równowagi i czuć się 
bezpieczniejsza, ponieważ myśl utrzymania tajemnicy 
zdawała mu się podobać. Była zupełnie pewna, że jeśli dalej 
mówić będzie i jeśli będzie umiała pokazać mu w myśli 
ogród taki, jakim go ona widziała, to wtedy tak się do niego 
zapali, że nie zniesie po prostu myśli, by ktośkolwiek mógł 
przestąpić próg jego prócz nich.

— Powiem ci, jak ja myślę, że on by wyglądał, gdybyśmy 
mogli się do niego dostać — rzekła. — Był on tak długo 
zamknięty, że się może wszystko zrosło w gąszcz poplątany.
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Colin leżał spokojnie i słuchał, podczas gdy Mary dalej 
mówiła o różach, które może pięły się od drzewa do drzewa 
i zwieszały festony gałązek — o niezliczonej ilości ptaszków, 
które może pobudowały tam sobie gniazdka jako w miejscu 
tak bezpiecznym. Potem opowiedziała mu o gilu i o Benie 
Weatherstaff, a tak było dużo do mówienia o gilu i było to tak 
łatwo mówić i tak bezpiecznie, że już się zupełnie trwożyć 
przestała. Opowiadanie o gilu tak mu się podobało, że mu 
uśmiech twarz zaczął rozjaśniać, aż stał się wprost śliczny, 
a na pierwsze wejrzenie zdawało się Mary, że on brzydszy od 
niej z tymi wielkimi oczyma i gąszczem loków nad czołem.

— Nie wiedziałem, że ptaki mogą być takie mądre — 
powiedział. — Ale jak się siedzi w pokoju, to się o niczym 
nie wie. Jakie ty mnóstwo rzeczy wiesz i znasz! Mam uczucie, 
że tam byłaś w tym ogrodzie.

Mary nie wiedziała, co odrzec, więc milczała. On 
widocznie odpowiedzi nie oczekiwał, a w następnej chwili 
zrobił jej niespodziankę.

— Chcę ci coś pokazać — powiedział. — Czy widzisz tę 
czerwoną jedwabną zasłonę na ścianie nad kominkiem?

Mary jej z początku nie zauważyła, lecz teraz spojrzała 
i dostrzegła ją. Była to zasłona z miękkiego jedwabiu, wisząca 
nad czymś, co przypuszczalnie było obrazem.

— Widzę — odpowiedziała.
— Tam z boku jest sznur — objaśniał Colin. — Idź 

i pociągnij go.
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Mary wstała zaciekawiona, znalazła sznur. Gdy go 
pociągnęła, rozsunęła się jedwabna zasłona, a rozsunąwszy 
się, odkryła obraz. Był to portret młodej dziewczyny 
o śmiejącej się twarzyczce. Miała ona jasne włosy, związane 
błękitną wstążką, a jej wesołe, śliczne oczy były zupełnie 
podobne do smutnych oczu chłopca, też szare jak agaty 
i wyglądające na większe, niż były, wskutek ciemnych, 
długich rzęs.

— To moja mamusia — smutno rzekł Colin. — Nie wiem, 
czemu ona umarła. Czasem nienawidzę jej, że mi to zrobiła!

— Jak ty dziwnie mówisz! — zawołała Mary.
— Gdyby mamusia była żyła48, to wiem na pewno, że nie 

byłbym ciągle taki chory — skarżył się. — I przypuszczam, 
że byłbym żył. A ojciec patrzałby na mnie bez nienawiści. 
I sądzę, że miałbym silne, proste plecy… Zaciągnij zasłonę.

Mary zrobiła, jak kazał, i wróciła na swój fotel.
— Ona jest o wiele ładniejsza niż ty — rzekła — ale jej 

oczy są zupełnie takie, jak twoje, w każdym razie taki sam 
kształt i kolor. Czemu ją zasłania ta firanka?

Poruszył się niecierpliwie.
— To ja kazałem zrobić — odparł. — Czasami nie lubię, 

gdy na mnie patrzy. Zanadto się uśmiecha, podczas gdy 
jestem nieszczęśliwy i chory. Poza tym to moja mamusia i nie 
chcę, żeby ktokolwiek na nią patrzał.

Nastąpiła chwila milczenia, po czym odezwała się Mary.
— Co by też zrobiła pani Medlock, gdyby się dowiedziała, 

że byłam tutaj? — zagadnęła.
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— Zrobiłaby to, co bym rozkazał — odrzekł. — A ja 
bym jej powiedział, że pragnę, żebyś co dzień do mnie 
przychodziła i rozmawiała ze mną. Bardzo rad jestem, 
że przyszłaś.

— Ja też się cieszę — rzekła Mary. — Będę przychodziła, 
jak tylko będę mogła, ale — zawahała się — będę musiała co 
dzień szukać drzwi.

— Tak jest, musisz — rzekł Colin — a potem 
mi opowiesz.

Poleżał chwilkę, rozmyślając, jak przedtem, potem 
znów zaczął:

— Myślę, że i ciebie zatrzymam w tajemnicy. Nic im 
nie powiem, póki się sami nie dowiedzą. Mogę zawsze 
bonę wysłać z pokoju i powiedzieć, że chcę być sam. Czy 
znasz Martę?

— Tak. Znam ją bardzo dobrze — odparta Mary. — Ona 
mi usługuje.

Wskazał skinieniem głowy na drugą stronę korytarza.
— To ona właśnie śpi tam w drugim pokoju. Bona poszła 

wczoraj, żeby noc spędzić z siostrą, a ona zawsze każe Marcie 
być przy mnie, gdy sama odchodzi. Marta ci zawsze powie, 
kiedy możesz przyjść do mnie.

Teraz dopiero zrozumiała Mary poważny wzrok Marty, 
gdy ją pytała o ów płacz.

— To Marta wiedziała od dawna o tobie? — spytała.
— A tak! Ona mi często usługuje. Bona lubi wychodzić, 

wtedy przychodzi tutaj Marta.
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— Długo już tu jestem — mówiła Mary. — Czy mam już 
pójść? Oczy masz senne.

— Chciałbym zasnąć, zanim stąd odejdziesz — rzekł 
trochę nieśmiało.

— Zamknij oczy — powiedziała Mary — przybliżając 
swój fotel — a ja będę robiła to, co robiła zwykle moja Ayah 
w Indiach. Będę cię trzymała za rękę i będę cię głaskać, 
i cichuteńko cośkolwiek śpiewać.

— Myślę, że mi to będzie przyjemne — rzekł sennie.
Mary żal go się zrobiło i nie chciała, by leżał nie śpiąc, 

pochyliła się zatem nad łóżkiem, poczęła głaskać go po ręce 
i nucić cicho piosnkę hindustańską49.

— Jakie to śliczne! — mówił coraz bardziej sennie,  
a ona wciąż nuciła i głaskała go, a gdy na niego znów 
spojrzała, ciemne jego rzęsy opadały na oczy i zasnął.  
Wstała zatem delikatnie, wzięła świecę i wysunęła się 
z pokoju bez szelestu.

Rozdział XiV. Młody Radża
Step zakryty był mgłą, gdy nadszedł ranek, a deszcz 

nie przestawał padać. Nie było mowy o wyjściu na dwór. 
Marta taka była zajęta, że Mary nie miała sposobności 
z nią pomówić, lecz po południu poprosiła ją, by przyszła 
posiedzieć z nią w jej pokoju. Przyszła, przynosząc z sobą 
pończochy, które zawsze cerowała, o ile nie była zajęta 
czym innym.
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— No, co tam u panienki nowego? — spytała, skoro tylko 
usiadła. — Taką panienka ma minę, jakby mi miała coś 
do powiedzenia.

— Bo mam. Doszłam już do tego, co to były te płacze — 
rzekła Mary.

Marta upuściła cerowaną pończochę na kolana i spojrzała 
przerażonymi oczyma.

— Nie! — krzyknęła. — Nigdy!
— Słyszałam płacz w nocy — ciągnęła dalej Mary. — 

Wstałam więc i poszłam przekonać się, skąd pochodzi. To 
Colin płakał. Znalazłam go.

Twarz Marty okryła się szkarłatem ze strachu.
— Och! Panno Mary! — zawołała, płacząc prawie. — Nie 

trzeba było tego robić, nie trzeba było! To mi może tyle złego 
narobić! Przecież nigdy panience nic o nim nie mówiłam, 
a jednak dużo złego może mi to narobić. Stracę miejsce i co 
matka ze mną pocznie!

— Nie stracisz miejsca — uspakajała Mary. — Colin rad 
był, że przyszłam. Mówiliśmy i mówili, i on powiedział, 
że rad jest, żem przyszła.

— Był rad? — zawołała Marta. — Czy panienka pewna? 
Panienka nie wie, jaki on jest, jak mu się coś nie podoba. 
Za duży już z niego chłopak, żeby beczeć jak dziecko małe, 
ale jak się rozzłości, to drze się tak, że się wystraszyć można. 
On wie, że przy nim to się człowiek boi oddychać.

— Ale on wcale nie był zły — rzekła Mary. — Spytałam 
go, czy mam odejść, a on mnie prosił, bym została.  
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Pytał mnie o różne rzeczy, a ja siedziałam na dużym fotelu 
i mówiłam mu o Indiach i o gilu, i o ogrodach. Nie chciał 
mnie puścić. Pokazał mi portret swojej matki. Zanim 
odeszłam, śpiewem go uśpiłam.

Marta zaniemówiła wprost ze zdumienia.
— Ledwie mi się w to wszystko chce wierzyć! — 

wołała. — A toć to tak jakby panienka wlazła do jaskini 
lwa. Gdyby był taki, jak jest najczęściej, to by był wpadł 
w furię i obudziłby cały dom. On nie chce, żeby obcy 
na niego patrzeli.

— Mnie pozwolił patrzeć na siebie. Cały czas patrzałam 
na niego, a on na mnie. Patrzyliśmy sobie w oczy! — 
rzekła Mary.

— Nie wiem, co teraz począć! — lamentowała Marta. — 
Jak się pani Medlock dowie, to pomyśli, żem nie posłuchała 
rozkazu i powiedziała panience, i odeśle mnie do matki.

— On pani Medlock nic teraz nie powie. Będzie to 
tymczasem tajemnicą — rzekła Mary stanowczo. — A on 
mówił, że każdy musi robić to, czego on chce.

— Oj, co to, to prawda! Szkaradny chłopak! — wzdychała 
Marta, ocierając z czoła pot fartuchem.

— Powiedział mi, że pani Medlock musi go słuchać. A on 
chce, żebym co dzień przychodziła z nim rozmawiać. A ty mi 
masz mówić, kiedy mam przyjść.

— Ja! — wołała Marta. — Oj, Boże mój! Stracę miejsce, 
stracę na pewno!
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— Nie możesz stracić miejsca, jeśli zrobisz to, czego 
on chce, a wszak wszyscy mają rozkaz go słuchać — 
dowodziła Mary.

— Czy panieka chce powiedzieć, że był dla panienki 
grzeczny? — pytała Marta, szeroko otwierając oczy.

— Zdaje mi się nawet, że mnie bardzo polubił — 
odparła Mary.

— No to nic innego, tylko musiała go panienka 
oczarować! — zdecydowała Marta, oddychając głęboko.

— Masz na myśli magię? — pytała Mary. — Słyszałam 
o czarnoksiężnikach w Indiach, ale ja nie potrafię robić 
tego, co oni. Po prostu weszłam do jego pokoju i byłam taka 
zdziwiona, gdym go ujrzała, że stanęłam i patrzałam. Więc 
on się odwrócił i patrzał na mnie. I myślał, że jestem albo 
duch, albo sen, a ja to samo sobie myślałam o nim. Takie to 
było dziwne być razem, pośrodku nocy, nic o sobie nawzajem 
nie wiedząc. Zaczęliśmy sobie zadawać pytania. A kiedy go 
spytałam, czy mam odejść, powiedział, że nie.

— Świat się kończy! — jęczała Marta.
— Co mu jest? — pytała Mary.
— Nikt tego na pewno nie wie — objaśniała Marta. 

— Pan Craven od zmysłów odchodził, gdy on na świat 
przyszedł. Doktorzy myśleli, że go trzeba będzie zamknąć 
w domu obłąkanych. A to wszystko przez to, że pani Craven 
umarła, jak już panience mówiłam. Pan wcale spojrzeć 
nie chciał na dziecko. Był nieprzytomny, mówił, że będzie 
garbaty jak on sam i że lepiej by było, gdyby umarł.
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— Czy Colin jest garbaty? Nie wygląda na takiego — 
rzekła Mary.

— Teraz jeszcze nie jest — powiedziała Marta. — Ale 
przyszedł na świat w złą godzinę. Matka mówi, że tyle było 
zamieszania i rozpaczy w domu, że każdemu dziecku byłoby 
źle. Ciągle się bali, że ma słaby krzyż, ciągle go cackali, kazali 
mu leżeć, nie pozwolili chodzić. Raz mu kazali nosić taką 
maszynę do prostego trzymania się, ale on się martwił tym 
i aż się rozchorował. Potem taki sławny doktor przyjechał 
i kazał mu to zdjąć. Do tego drugiego doktora to mówił 
ostro, choć grzecznie. Mówił, że mu dają za dużo leków 
i za wiele pozwalają mu mieć swoją wolę.

— Zdaje mi się, że to bardzo zły chłopiec.
— To najgorsze chłopaczysko pod słońcem! — zawołała 

Marta. — Trzeba przyznać, że i chorował dużo. Miał kaszel 
i zaziębił się tak, że już dwa albo trzy razy o mało, że nie 
umarł. Miał też gorączkę z reumatyzmu, przechodził nawet 
tyfus. Oj, to dopiero pani Medlock strachu się najadła! 
Zapomniała o nim i mówiła do bony, bo myślała, że panicz 
nic nie wie: „Teraz to umrze na pewno, ale to lepiej dla 
niego i dla nas wszystkich”. Spojrzała na niego, a tu on leży 
z szeroko otwartymi oczyma, a patrzy na nią tak samo 
przytomnie jak ona. Nie wiedziała, co to z tego będzie, ale 
on tylko na nią popatrzał i mówi: „Proszę mi podać wody 
i przestać gadać!”.

— Czy myślisz, że on umrze? — zapytała Mary.
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— Matka mówi, że trudno, żeby mogło żyć dziecko, które 
jest pozbawione świeżego powietrza, nic nie robi, tylko 
leży, ogląda książki z obrazkami i łyka lekarstwa. Dlatego to 
jest słaby i nie lubi, żeby go wynosili do ogrodu, łatwo się 
zaziębia i choruje.

Mary siedziała, patrząc w ogień.
— Ciekawam — rzekła z wolna — czy by mu dobrze nie 

zrobiło wyjść do ogrodu i patrzeć, jak roślinki rosną. Mnie to 
dużo dobrego zrobiło.

— Jeden z najgorszych napadów, jakie miał — ciągnęła 
dalej Marta — to był, gdy go raz zawieźli tam, gdzie są te róże 
przy fontannie. Czytał on gdzieś w jakiejś książce, że ludzie 
dostają „różanej gorączki” i zaczął kichać, i powiedział, że jej 
dostał, a potem nowy ogrodnik, który nie znał zwyczaju 
przyszedł i ciekawie mu się przyglądał. Wtenczas wpadł 
w furię i powiedział, że na niego patrzą, bo mu garb wyrasta. 
Tak krzyczał, aż dostał gorączki i całą noc chorował.

— Jeśli się na mnie rozzłości kiedykolwiek, to już nigdy 
nie pójdę do niego — powiedziała Mary.

— Pójdzie panienka, jeśli on będzie chciał — odrzekła 
Marta. — Lepiej niech panienka z góry wie o tym.

Wkrótce potem zadźwięczał dzwonek i dziewczyna 
zwinęła cerowanie.

— Myślę, że bona chce, żebym z nim posiedziała — 
rzekła. — No mam nadzieję, że jest w dobrym humorze.

Wyszła z pokoju, lecz po upływie jakichś dziesięciu minut 
wróciła zakłopotana.
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— Naprawdę, oczarowała go panienka — rzekła. — Siedzi 
sobie na kanapie ze swoją książką. Kazał bonie iść sobie aż do 
szóstej. Ja czekałam w sąsiednim pokoju. Jak tylko wyszła, 
zawołał mnie do siebie i mówi: „Chcę, żeby do mnie przyszła 
porozmawiać Mary Lennox, ale pamiętaj, żebyś o tym nie 
mówiła”. Niech panienka idzie czym prędzej.

Mary chętnie pospieszyła. Nie pragnęła wprawdzie tak 
bardzo zobaczyć Colina, jak pragnęła zobaczyć Dicka, lecz 
niemniej bardzo go widzieć chciała.

Gdy weszła, jasny ogień płonął na kominku, a przy świetle 
dziennym wydał jej się pokój ten rzeczywiście bardzo piękny. 
Dywany, portiery, książki na półeczkach, wszystko było 
barwne i nadawało całości wygląd jasny, pogodny, pomimo 
zachmurzonego nieba i padającego deszczu na dworze. 
Colin sam wyglądał jak obrazek. Miał na sobie miękkie, 
welwetowe ubranie i siedział wsparty na bogato haftowanych 
poduszkach. Policzki mu pałały.

— Chodź do mnie — zawołał — całe rano 
o tobie myślałem.

— Ja także myślałam o tobie — była odpowiedź Mary. 
— Nie masz pojęcia, jak strasznie Marta się boi. Ona mówi, 
że pani Medlock pomyśli, że ona mnie o tobie powiedziała, 
a wtedy straci naturalnie miejsce.

Chłopiec zmarszczył czoło.
— Idź, zawołaj ją tutaj — rzekł. — Ona jest tu 

w pokoju obok.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

385Tajemniczy ogród Tekst oryginalny

Mary poszła i przyprowadziła ją. Pod biedną Martą nogi 
dygotały. Colin wciąż był nachmurzony.

— Czy masz robić to, co mnie się podoba, czy nie? — 
zapytał.

— Tak, sir, mam robić to, co się jemu podoba — wyjąkała 
Marta, czerwieniąc się jak burak.

— Czy Medlock ma robić to, co mnie się podoba?
— Tak, sir, ona i wszyscy — brzmiała odpowiedź.
— No, dobrze. Zatem, jeżeli ja każę przyprowadzić tu 

pannę Mary, to dlaczego Medlock ma cię wydalić, gdyby się 
o tym dowiedziała?

— Proszę nie pozwolić jej, sir — błagała Marta.
— Ja ją wydalę, gdyby ośmieliła się słówko o tym pisnąć 

— rzekł młody pan Craven wyniośle. — Mogę cię zapewnić, 
że by tego nie chciała.

— Dziękuję, sir. Chciałam spełnić swój obowiązek — 
rzekła, dygając.

— Obowiązkiem twoim jest robić to, co ja chcę — mówił 
Colin z coraz większą godnością. — Będę o tobie pamiętał. 
Teraz możesz odejść.

Gdy się drzwi za Martą zamknęły, Colinowi zdało się, 
że Mary przygląda mu się tak, jakby ją w podziw był wprawił.

— Czemu na mnie tak dziwnie patrzysz? — zapytał. — 
O czym myślisz?

— Myślę o dwóch rzeczach.
— O jakich? Usiądź i opowiedz mi.
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— Pierwsza rzecz taka — zaczęła Mary, sadowiąc się 
wygodnie. — Raz w Indiach widziałam chłopca, który 
był radżą. Suknię miał naszytą rubinami, szmaragdami 
i brylantami. Do swoich sług odzywał się tak, jak ty do 
Marty. Każdy musiał w tej chwili robić to, co mu rozkazał. 
Myślę, że gdyby zaraz kto nie usłuchał, to by go zabito.

— Zaraz mi opowiesz więcej o radżach — rzekł Colin. — 
Ale najpierw powiedz mi tę drugą rzecz, o której myślałaś.

— Myślałam sobie o tym, jak odmienny jesteś od Dicka.
— Kto to jest Dick? — spytał. — Co za dziwaczne imię!
Przecież może mu chyba powiedzieć. Będzie mogła 

opowiedzieć o Dicku, nie wymieniając ogrodu. Ona też 
lubiła, gdy jej Marta o nim opowiadała. Poza tym tęskniła 
za nim. Jak będzie opowiadała, zdawać jej się będzie, że jest 
bliżej niej.

— To brat Marty. Ma lat dwanaście — objaśniała Mary. 
— Nie ma drugiego chłopca jemu podobnego na świecie. 
Umie czarować lisy i wiewiórki, i ptaki zupełnie tak samo 
jak Hindusi czarują żółwie. Gra im cicho na fujarce, a one 
przychodzą do niego słuchać.

Na stole leżało kilka dużych książek. Colin przyciągnął 
nagle jedną z nich.

— Tu na obrazku jest Hindus, co czaruje żółwia — 
zawołał. — Chodź i zobacz.

Była to piękna książka z wspaniałymi, kolorowanymi 
obrazkami. Wskazał na jeden z nich.

— Czy on to potrafi? — spytał z ożywieniem.
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— Dick grał na fujarce, a one słuchały — objaśniała Mary. 
— Ale on nie nazywa tego czarami. On mówi, że to dlatego, 
że on bywa dużo na stepie i zna zwyczaje zwierzątek. A tak je 
lubi, że mówi, że mu się czasami zdaje, że on sam jest królik 
albo ptaszek jaki. Zdaje mi się, że gila pytał się o różne rzeczy. 
Tak było zupełnie, jakby z sobą rozmawiali ćwierkaniem.

Colin oparł się o poduszki, oczy mu błyszczały, rumieńce 
twarz mu paliły.

— Opowiadaj mi jeszcze o nim — powiedział.
— O jajach ptasich, o gniazdach to on wie wszystko — 

ciągnęła dalej Mary. — Wie, gdzie mieszkają lisy, wydry, 
borsuki. Trzyma to jednak w tajemnicy, żeby inni chłopcy 
nie wynaleźli jam i nie wypłoszyli ich. Wie wszystko 
o wszystkim, co żyje i rośnie na stepie.

— Czy on lubi step? — spytał Colin. — Jak można lubić 
step, kiedy to taka wielka, pusta, smutna przestrzeń!

— Ależ to najcudniejsze miejsca — zaprzeczyła 
Mary. — Rosną na nim tysiące cudnych roślinek i tysiące 
przemiłych stworzonek, a wszystkie pilnie budują gniazdka 
i dziury kopią, i jamy, i ćwierkają, śpiewają, nawołują się 
wzajemnie. A wszystkie są takie zajęte i tak się doskonale 
bawią pod ziemią, na drzewach, we wrzosach: wszędzie! To 
ich światek!

— Jak ty to wszystko znasz! — zawołał Colin, zwracając 
się ku niej.
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— A nawet naprawdę, to tam nie byłam — rzekła Mary, 
jakby sobie nagle przypominając. — Przejeżdżałam tylko 
przez step w ciemnościach i wydał mi się obrzydliwy. Marta 
mi najpierw o nim zaczęła opowiadać, potem Dick. Jak Dick 
zacznie mówić, to może się zdawać, że się widzi i słyszy to 
wszystko, jakby się tam stało wśród wrzosów i jakby słońce 
świeciło, i czuje się woń janowca i przytulii, co jak miód 
pachnie, a wszystko to pełne pszczółek i motyli.

— Jak się jest chorym, to się nic nie widzi — rzekł Colin 
prędko. Wyglądał, jak ktoś, kto słyszy dźwięk jakiś nieznany 
w oddali i nie umie zdać sobie sprawy, co to jest.

— Nie możesz nic znać, jeśli wciąż jesteś w pokoju — 
odparła Mary.

— Nie mógłbym pojechać na step — rzekł ze 
smutkiem bezsilności.

Mary milczała chwilkę, potem odezwała się śmiało:
— Czasami mógłbyś, doprawdy.
Poruszył się zdumiony.
— Jechać na step! Miałbym móc jechać! Ja? Przecież 

niedługo umrę!
— Skąd wiesz? — rzekła Mary bez współczucia. Nie 

podobał jej się jego sposób mówienia o śmierci. Nie żałowała 
go. Zdawało jej się, jakby się pysznił i przechwalał.

— Toż ciągle to słyszę, jak daleko pamięcią sięgnę wstecz 
— odparł zjadliwie. — Szepczą ciągle o tym i zdaje im się, 
że to uchodzi mojej uwagi. Przy tym chcieliby wszyscy, 
żebym umarł.
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Panna Mary poczuła się przekornicą50. Zacięła mocno usta.
— Gdyby oni chcieli, żebym umarła — rzekła — to ja bym 

nie chciała. Zresztą kto chce?
— Służba cała, a także i doktor Craven, bo by dostał 

Misselthwaite i byłby bogaty, a nie biedny jak teraz. Nie 
mówi on tego, ale zawsze jest weselszy i w lepszym humorze, 
gdy mnie jest gorzej. Jak miałem tyfus, to strasznie utył. Ale 
myślę, że ojciec też by chciał, bym umarł.

— Wcale w to nie wierzę — uparcie dowodziła Mary.
Colin znów się odwrócił i spojrzał na nią.
— Nie wierzysz? Naprawdę? — spytał.
Potem oparł się na poduszki i milczał, jakby nad czymś 

rozmyślał. I nastała długa cisza. Być może, że oboje myśleli 
o rzeczach dziwnych, o jakich nigdy dzieci nie myślą.

— Bardzo lubię tego sławnego doktora z Londynu za to, 
że ci kazał zdjąć ten przyrząd żelazny — odezwała się 
wreszcie Mary. — Czy i on powiedział, że umrzesz?

— Nie.
— Cóż powiedział?
— Przede wszystkim nie szeptał — odparł Colin. — 

Może wiedział, że nie cierpię szeptów. Słyszałem, jak 
głośno powiedział: „Chłopiec będzie żył, tylko trzeba nań 
odpowiednio wpływać. Rozweselajcie go”. Zdawało mi się, 
że był oburzony.

— Ja ci powiem, kto by cię może rozweselił —  
rzekła, namyślając się, Mary. Chciała, by się ta rzecz 
rozstrzygnęła tak lub owak. — Dick by to potrafił.  
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On zawsze mówi o rzeczach żywych. Nigdy nie mówi 
o martwych lub chorych. Patrzy zawsze w niebo, by się 
ptaszkom przyglądać, lub na ziemię, by zobaczyć, jak kwiatki 
rosną. On ma dlatego takie okrągłe, niebieskie oczy, że tak 
wciąż patrzy. A tak serdecznie śmieje się tymi swymi szerokimi 
ustami, a policzki czerwone ma, czerwone jak duże wiśnie.

Przysunęła sobie krzesło bliżej do sofy, a twarzyczka jej 
zmieniła całkiem wyraz na wspomnienie owych szerokich, 
pełnych ust i szeroko otwartych oczu.

— Posłuchaj mnie — rzekła. — Nie mówmy już 
o umieraniu. Nie lubię tego. Mówmy o życiu. Mówmy dużo 
o Dicku. A potem będziemy sobie oglądali obrazki.

Pomysł jej był doskonały. Mówić o Dicku znaczyło tyle, 
co mówić o stepie i o domku, i o czternastu mieszkających 
tam ludziach i żyjących z szesnastu szylingów na tydzień, 
i o dzieciach, które się żywiły trawą jak dzikie koniki 
stepowe. I o matce Dicka, o skakance, i o stepie skąpanym 
w promieniach słońca, i o bladozielonych kiełkach 
wychylających główki z czarnej gleby. A wszystko to było tak 
pełne życia, że Mary mówiła więcej niż kiedykolwiek. Colin 
zaś mówił i słuchał też więcej niż kiedykolwiek przedtem. 
Potem zaczęli się śmiać z niczego — ot, zwyczajnie, 
jak dzieci, które są szczęśliwe, że są razem. A śmiali 
się tak, że narobili takiego hałasu, jakby byli dwojgiem 
zwykłych, zdrowych, dziesięcioletnich dzieci, nie zaś małą, 
niesympatyczną, wątłą dziewczynką i chorowitym chłopcem, 
który przekonany jest, że niebawem umrze.
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Bawili się tak znakomicie, że zapomnieli o obrazkach, 
zapomnieli o czasie. Śmiali się do rozpuku z Bena 
Weatherstaffa i jego gila, a Colin siedział najzwyczajniej 
w świecie, jakby zapomniał, że ma krzyż słaby. Naraz sobie 
coś przypomniał.

— Wiesz? Nie pomyśleliśmy nigdy o jednej rzeczy — 
rzekł. — Jesteśmy kuzyni.

Wydawało im się to takie zabawne, że tak dużo 
rozmawiali ze sobą, a o takiej prostej rzeczy zapomnieli, 
że zaczęli śmiać się więcej jeszcze niż poprzednio, wpadli 
bowiem w doskonały humor, jak to zwykle jest, gdy się 
śmieje z niczego. A naraz wśród ich uciechy otworzyły się 
drzwi i do pokoju wkroczyli doktor Craven i pani Medlock.

Doktor Craven cofnął się przerażony, a pani Medlock 
o mało nie upadła na wznak, gdyż ją, cofając się, 
popchnął silnie.

— W imię Ojca i Syna! — krzyknęła pani Medlock, a oczy 
jej o mało na wierzch nie wylazły. — W Imię Ojca i Syna!

— Co to jest? — rzekł doktor Craven, postępując naprzód. 
— Co to ma znaczyć?

Tu Mary ponownie przypomniał się młody radża. Colin 
odpowiedział z takim spokojem, jakby go zdumienie doktora 
i przerażenie pani Medlock zupełnie nie wzruszały. Nie byłby 
więcej zdziwiony ani przestraszony, gdyby do pokoju wszedł 
na przykład stary kot lub pies.
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— To moja kuzynka, Mary Lennox — rzekł. — Prosiłem, 
żeby przyszła porozmawiać ze mną. Lubię ją. Musi 
przychodzić tu rozmawiać ze mną, ilekroć będę miał ochotę.

Doktor Craven z wyrzutem zwrócił się do pani Medlock.
— Och, panie doktorze! — westchnęła. — Nie wiem, 

jak się to stać mogło. Nie ma nikogo wśród służby, który by 
śmiał mówić, mają wszyscy rozkaz.

— Nikt jej nic nie mówił — przerwał Colin. — Słyszała 
mój płacz i znalazła mnie. Bardzom kontent, że przyszła. 
Medlock, nie bądźże głupia.

Mary widziała, że doktor Craven nie był kontent51, ale 
było też jasne jak słońce, że nie śmie sprzeciwiać się swemu 
pacjentowi. Usiadł przy chłopcu i wziął go za puls.

— Lękam się, że nastąpiło zbyt wielkie podrażnienie. 
Podrażnienie tak wielkie nie jest dobre dla ciebie, mój 
chłopcze — dodał.

— Będę podrażniony, jeśli Mary odejdzie — odparł Colin, 
a oczy poczęły błyszczeć mu złowrogo. — Czuję się lepiej. 
Przez nią się czuję lepiej. Niech bona tu przyniesie jej kolację. 
Zjemy ją razem.

Pani Medlock i doktor Craven spoglądali na siebie 
zaniepokojeni, lecz widoczne było, że nic nie poradzą.

— Może on trochę lepiej wygląda, panie doktorze — 
odważyła się powiedzieć pani Medlock. — Lecz — dodała 
po namyśle — wyglądał lepiej już rano, zanim panienka 
tu przyszła.
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— Mary przyszła tu dziś w nocy. Długo ze mną była. 
Śpiewała mi piosenkę hindustańską i to mnie uśpiło — rzekł 
Colin. — Było mi o wiele lepiej, gdym się dziś obudził. 
Zjadłem chętnie śniadanie. Teraz zjem z apetytem kolację. 
Medlock, zawołaj bony.

Doktor Craven długo nie bawił. Chwil kilka mówił 
z boną, gdy ta przyszła do pokoju, potem dał kilka przestróg 
chłopcu. Nie powinien za wiele mówić; nie powinien 
zapominać, że jest chory; nie powinien zapominać, że się 
łatwo męczy. Mary zdawało się, że jest za dużo niemiłych 
rzeczy, o których nie powinien zapominać.

Colin, wysłuchawszy z powstrzymywanym gniewem 
zaleceń doktora, utkwił swe dziwne, ocienione oczy 
w jego twarzy.

— Ja właśnie chcę o tym wszystkim zapomnieć — rzekł 
wreszcie. — Przez nią zapominam. Oto dlaczego pragnę 
jej towarzystwa.

Doktor Craven nie był zadowolony, gdy pokój opuszczał. 
Zdziwiony nieco wzrok zatrzymał na małej dziewczynce 
siedzącej w głębokim fotelu. Mary stała się znów sztywnym, 
cichym dzieckiem, skoro tylko wszedł był do pokoju, więc 
zrozumieć nie mógł, co Colina do niej pociągało. Chłopiec 
w tej chwili wyglądał pogodnie — doktor zaś wzdychał 
ciężko, gdy przechodził przez korytarz.

— Oni mi zawsze każą jeść, kiedy mi się nie chce — rzekł 
Colin, gdy bona wniosła kolację i postawiła tacę na stole. — 
A teraz, jeśli będziesz jadła, to i ja zjem. Te ciastka wyglądają 
smacznie, jeszcze ciepłe. Opowiedz mi o radżach.
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Rozdział XV. budowaNie gNiazdka
Po całym tygodniu deszczu ukazała się znów wesoła, 

błękitna kopuła nieba, a słońce poczęło silnie przygrzewać. 
Mary bawiła się doskonale, choć nie mogła marzyć 
o ujrzeniu przez cały ten czas tajemniczego ogrodu i Dicka. 
Tydzień prędko jej minął. Po kilka godzin dziennie spędzała 
z Colinem w jego pokoju, opowiadając mu o radżach albo 
o ogrodach, albo o Dicku i o domku na stepie. Oglądali 
razem piękne książki z obrazkami, czasem Mary czytywała 
Colinowi, to znów Colin jej głośno trochę poczytał. Gdy 
bywał zajęty i rozbawiony, nie wyglądał wcale na kalekę 
i tylko twarz jego tak przerażająco blada, i leżenie po całych 
dniach na sofie dawały mu pozór ułomnego.

— Z panienki to przebiegłe stworzonko, żeby nasłuchiwać 
i z łóżka wstawać, i dochodzić, gdzie się tam co dzieje — 
rzekła raz pani Medlock. — Choć, po prawdzie, to jakby 
błogosławieństwo dla nas wszystkich. Toć on nie miał ani 
razu napadu furii, ani łez, odkąd się ta przyjaźń z panienką 
datuje. Pielęgniarka już chciała rzucić miejsce, ale teraz 
chętnie zostanie, bo panienka za nią pracuje i jest przy nim 
na posterunku — dodała, uśmiechając się.

W rozmowach swych z Colinem była Mary bardzo 
przezorna co do tajemniczego ogrodu. Pragnęła dowiedzieć 
się o nim kilku rzeczy, ale czuła, że wprost pytać go nie może.  
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Przede wszystkim odkąd jej zaczęło być miłe jego 
towarzystwo, pragnęła dowiedzieć się, czy można by mu 
powierzyć tajemnicę. Nie był on ani odrobinę podobny do 
Dicka, lecz widoczne było, że myśl o ogrodzie, o którym nikt 
nie wiedział, podobała mu się niesłychanie, tak, że chyba 
można by mu zaufać. Lecz nie znała go dostatecznie, by 
mieć pewność. Drugą rzeczą, której się pragnęła dowiedzieć, 
było to: jeżeli mu można zaufać — tak na pewno — czy 
by się dało wziąć go do ogrodu tak, żeby o tym nikt nie 
wiedział? Ów sławny doktor zalecił mu używanie świeżego 
powietrza, a Colin sam powiedział, że chętnie by zgodził się 
na to, o ile by to było w tajemniczym ogrodzie. A kto wie? 
Może gdyby miał tak dużo świeżego powietrza i znał Dicka 
i gila, i gdyby widział świeże, rosnące roślinki, to by może 
nie myślał tak dużo o śmierci. Mary przeglądała się kilka 
razy w lustrze ostatnimi czasy i przekonała się, że wyglądała 
zupełnie inaczej niż to wątłe dziecko, które przybyło z Indii. 
To dziecko teraz było ładniejsze. Nawet Marta dostrzegła 
w niej zmianę.

— Powietrze od wrzosowiska już panience na dobre 
wyszło — rzekła razu pewnego. — Już panienka nie jest 
ani taka żółta, ani taka wątła jak przedtem. Nawet włosy 
panienki już nie są takie jak ulizane. One też się ożywiły 
i zaczynają się trochę podnosić.

— Tak samo jak ja — odpowiedziała Mary. — Są teraz 
gęściejsze, a ja tłuściejsza. I pewnie mi dużo urosły.
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— O, na to mi wyglądają, na pewno! — rzekła Marta, 
poprawiając jej uczesanie nad czołem. — Już panienka teraz 
wcale nie taka szpetna i rumieńczyki ma na policzkach.

Jeśli ogród i świeże powietrze dobrze jej zrobiły, to może 
i na zdrowie Colina będą miały wpływ dodatni. Ale cóż! Jeśli 
on nie znosi, żeby na niego obcy ludzie patrzyli, to może nie 
zechce zobaczyć Dicka.

— Czemu się gniewasz, gdy na ciebie patrzą? — zagadnęła 
go pewnego dnia.

— Nie cierpiałem tego nigdy — odparł — nawet gdy 
jeszcze byłem bardzo mały. Potem, jak mnie wywieźli 
nad morze, a ja zwykle leżałem w wózku, to na mnie 
wszyscy patrzyli, a panie zatrzymywały się i rozmawiały 
z pielęgniarką, a potem zawsze zaczynały się szepty, a ja 
dobrze wiedziałem, że mówią o tym, że nie będę żył. Potem 
czasami panie głaskały mnie po głowie i mówiły: „Biedne 
dziecko”. Razu jednego, kiedy to jakaś pani powiedziała, 
wrzasnąłem z całych sił i ugryzłem ją w rękę. Wystraszyła się 
tak, że uciekła.

— Myślała pewnie, żeś się wściekł jak pies — rzekła Mary 
zupełnie bez zapału.

— Wszystko mi jedno, co myślała — odparł, 
marszcząc czoło.

— Ciekawa jestem, dlaczegoś nie skrzeczał i nie gryzł, 
gdym ja weszła do twego pokoju? — rzekła Mary, po czym 
zaczęła się uśmiechać.
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— Myślałem, żeś albo duch, albo sen — odparł. — Nie 
można ugryźć ani ducha, ani snu, a z krzyku nic sobie 
nie robią.

— Czy nie mógłbyś znieść, gdyby… gdyby chłopiec jaki 
na ciebie patrzał? — pytała Mary nieśmiało.

Chłopczyk leżał na swych poduszkach 
i milczał zamyślony.

— Jest chłopiec jeden — zaczął mówić z wolna, jakby ważąc 
każde słowo — jest chłopiec jeden, którego wzrok nie byłby mi 
przykry. To ten chłopiec, który wie, gdzie mieszkają lisy: Dick.

— Jestem pewna, że on by nie był przykry — rzekła Mary.
— Wszak go się nie boją ani ptaki, ani inne zwierzęta 

— rzekł Colin, wciąż ważąc każde słowo — może i ja dla 
tego samego nie będę się bał jego wzroku. On jest jakby 
czarodziejem zwierząt, a ja jestem chłopiec-zwierzę.

Począł się śmiać, Mary śmiała się także; w rzeczy 
samej skończyło się na serdecznym śmiechu, a pomysł 
„chłopca-zwierzątka” chowającego się w swej norze, ubawił 
ich szczerze.

Mary zaś doznała miłego uczucia, że co do Dicka, to może 
być o niego spokojna.

Owego pierwszego ranka, gdy niebo się wypogodziło, 
Mary obudziła się bardzo wcześnie. Słońce wpadało  
do pokoju ukośnymi strugami przez story, a było  
w tym świetle tyle jakiegoś wesela, że dziewczynka 
wyskoczyła z łóżka i pobiegła do okna.  
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Odsunęła story, otworzyła okno, a świeże, wonne powietrze 
falą ciepłą ją ogarnęło. Step błękitniał, a świat cały wyglądał 
jak zaczarowany. W powietrzu tu i ówdzie drgały jakieś 
ledwo dosłyszalne, a przecież wyraźne, czarowne tony i głosy, 
jakby setki ptaków nastrajały gardziołka, przygotowując się 
do rozpoczęcia koncertu wiosennego. Mary wyciągnęła rękę 
za okno i trzymała ją chwilę w słońcu.

— Jak ciepło! Jak ciepło! — zawołała. — Moje kiełki będą 
rosnąć i rosnąć, i rosnąć, a cebulki i korzenie dopieroż teraz 
zaczną w ziemi pracować!

Wychyliła się z okna, jak mogła najwięcej, oddychając 
pełną piersią i wciągając nozdrzami woń powietrza, aż naraz 
poczęła się śmiać, przypomniało się jej bowiem to, co matka 
Dicka mówiła o końcu jego nosa, który się porusza tak, 
jak królikowi.

„Musi być chyba jeszcze bardzo wcześnie — pomyślała. 
— Obłoczki się różowią i nie widziałam dotąd nigdy takiego 
koloru nieba. Nikt nie wstał, nawet chłopców stajennych 
nie słychać”.

Nagłą myślą tknięta zerwała się na równe nogi.
— Nie mogę czekać dłużej. Pójdę obejrzeć ogród!
Nauczyła się już ubierać sama — gotowa była  

w pięć minut. Znała małe, boczne drzwi, które umiała 
odryglować sama, zbiegła po schodach w pończoszkach 
tylko, w sieni dopiero włożyła buciki.  
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Drzwi wielkie otworzyła z łańcucha, odryglowała, 
otworzyła, jednym susem przeskoczyła stopnie i oto 
znalazła się na trawniku, który — rzekłbyś — pozieleniał 
nagle. Promienie słońca ją grzały, nad głową jej płynęły fale 
wonnego ogrodowego powietrza. Z krzaków i drzew szedł ku 
niej śpiew i ćwierkanie ptasząt. Uderzyła w dłonie z wielkiej 
radości i spojrzała w niebo, które było takie niebieskie 
i takie zaróżowione, i perłowe, i białe, i takie światłem 
wiosennym przesycone, że miała ochotę ćwierkać i śpiewać 
głośno i rozumiała, że drozdy, gile, skowronki śpiewać 
muszą i radować się. Pobiegła zaroślami i ścieżkami do 
tajemniczego ogrodu.

— Wszystko już inaczej wygląda — rzekła. — Trawa 
zieleńsza, wszędzie coś kiełkuje, coś rośnie, na gałązkach 
pokazują się zielone pączki liści. Pewna jestem, że Dick 
dzisiaj przyjdzie po południu.

Długotrwały, ciepły deszcz porobił dziwne rzeczy 
z kwietnikami pod murem. Różne roślinki poczęły się 
z korzonków rozwijać, tu i ówdzie zabłyszczała królewska 
purpura i złoto krokusów i hiacyntów. Sześć miesięcy 
przedtem nie byłaby Mary dostrzegła, jak świat budził się 
z uśpienia — dzisiaj nic uwagi jej nie uszło.

Kiedy dotarła do miejsca, gdzie znajdowały się 
pod bluszczem ukryte drzwi, zwrócił jej uwagę dziwny, 
rozgłośny, nieznany jej dotąd dźwięk.  
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Było to wołanie, a dochodziło z wysokości muru; kiedy 
zaś Mary spojrzała, dostrzegła siedzącego tam ptaka 
o błyszczącym granatowo-czarnym upierzeniu; ptak spoglądał 
na nią z powagą. Mary nigdy przedtem nie widziała kawki 
z tak bliska — denerwowało ją to wołanie; w następnej jednak 
chwili ptak skrzydła rozwinął i łopocząc nimi, poleciał przez 
tajemniczy ogród. Mary miała nadzieję, że ptak nie zatrzyma 
się tam na dobre i otworzyła drzwi, by się przekonać. Gdy już 
na dobre weszła do ogrodu, zobaczyła, że kawka może jednak 
tu pozostanie, gdyż usiadła na karłowatej jabłoni, pod którą 
leżało małe rude stworzonko z puszystym ogonem i oboje 
przyglądali się pochylonej postaci i rudej czuprynie Dicka, 
który klęczał w trawie, pracując w pocie czoła.

Mary jednym susem znalazła się przy nim.
— Och! Dicku! Dicku! — zawołała. — Jak zdołałeś 

tak wcześnie już tu przyjść! Jakeś mógł! Słońce dopiero 
co wzeszło!

Powstał z klęczek uśmiechnięty, rozpromieniony, 
z potarganą czupryną i oczyma jak dwa płatki błękitu.

— Ojoj! — odparł. — Jeszcze przed świtem dziś wstałem. 
Nie byłbym w łóżku doleżał! Toć świat jakby się dziś 
na nowo narodził. I wszędzie pełno pracy, brzęczenia, pisku, 
oddechów, woni, gniazdek zakładania, że cię to wszystko 
z łóżka mocą wyciąga. Step oszalał z radości, gdy słońce się 
pokazało; byłem wśród wrzosów i sam jak oszalały biegłem, 
hukając i śpiewając. I przyszedłem prosto tutaj. Nie byłbym 
wytrzymał. Toć ten ogród na nas czekał!
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Mary przycisnęła serce rączkami, oddychała prędko, jakby 
po szybkim biegu.

— O! Dicku, Dicku! — zawołała radośnie. — Takam 
szczęśliwa, że głowę tracę!

Małe zwierzątko z puszystym ogonkiem, widząc chłopca 
rozmawiającego z kimś obcym, powstało ze swego miejsca 
pod drzewem i podeszło do niego blisko, kawka zaś sfrunęła 
z gałązki i przysiadła mu na ramieniu.

— To ten młody lisek — objaśnił Dick, drapiąc łebek 
zwierzątka. — Nazywa się Kapitan. A to tutaj jest Sadza. 
I ona, i Kapitan biegły za mną przez step, jakby je charty 
goniły. Oboje czuli to samo, co ja.

Zwierzątka zdawały się wcale nie lękać Mary. Gdy Dick 
począł chodzić, Sadza siedziała mu spokojnie na ramieniu, 
Kapitan zaś dreptał u jej boku.

— Niech panienka spojrzy! — rzekł Dick. — Jak to tutaj 
podrosło, a to, albo tu! Proszę spojrzeć teraz tutaj!

Rzucił się na kolana. Mary przyklękła obok niego. 
Natrafili na duże gniazdo różnobarwnych krokusów. Mary 
główkę schyliła i poczęła kwiatki z zapałem całować.

— Człowieka nie można by tak całować — rzekła, 
podnosząc główkę. — Kwiaty to zupełnie co innego.

Chłopiec wydawał się zdumiony, lecz uśmiechnął się.
— O mój Boże! Nieraz ja matkę tak całowałem — mówił 

— gdym ze stepu po całodziennej bieganinie powracał, a ona 
we drzwiach, słońcem oblana stała, taka pogodna i dobra!
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Biegali od jednej strony ogrodu na drugą i znajdowali 
dziwów tyle, że wciąż musieli sobie przypominać, że przecież 
tylko szeptem mówić tutaj mogą. On jej pokazywał 
nabrzmiewające pączki listowia na krzakach różanych, 
które im się zdawały zeschnięte. Pokazywał moc niezliczoną 
nowych kiełków, wychylających się przez czarną glebę. 
Ciekawe swe młode noski przytykali blisko do ziemi, 
wdychając jej wonie wiosenne; kopali i pełli, i śmiali się 
radośnie, dopóki włoski Mary nie były tak samo potargane, 
jak czupryna Dicka, a policzki jej rozkwitły jak dwa 
maki czerwone.

Było radości i wesela ranka tego w tajemniczym ogrodzie, 
a wśród uciechy zdarzyło się coś zarówno uroczego, jak 
zdumiewającego. Coś łagodnie przyfrunęło przez mur i jak 
strzała ukośnie zapadło w najgęściej zadrzewiony kącik, jakiś 
cień ptaszka z czerwoną piersią, niosącego coś w dziobku. 
Dick stanął nieruchomo, kładąc rękę na ramieniu Mary, 
jakby naraz spostrzegli się, że się śmieją w kościele.

— Nie możemy się teraz ruszać — mówił do niej szeptem. 
— Musimy nawet oddychać ostrożnie. Jakem go ostatni raz 
widział, to zaraz wiedziałem, że sobie żony szuka. To gil Bena 
Weatherstaffa. Zakłada sobie gniazdko. Zostanie tutaj, jeśli 
go nie spłoszymy.

Usiedli na trawie i siedzieli tak nieporuszeni.
— Musimy udawać, że mu się z bliska nie przyglądamy  

— mówił Dick. — Skończyłaby się nasza przyjaźń  
z nim, gdyby spostrzegł, że go podglądamy.  
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On się teraz zmieni nie do poznania. Zakłada sobie własne 
gospodarstwo. Będzie płochliwy i podejrzliwy. Nie ma teraz 
czasu na wizyty i plotki. Musimy cichutko siedzieć i starać się 
wyglądać tak, jakbyśmy byli trawą, drzewami albo krzakami. 
Potem, gdy przywyknie do naszego widoku, to zaćwierkam 
trochę i będzie zaraz wiedział, że mu nic złego nie zrobimy, 
że mu w drogę nie wejdziemy.

Mary nie była pewna, czy potrafi tak jak Dick starać 
się wyglądać jak trawa, drzewa lub krzewy. Lecz on 
powiedział tę dziwną rzecz tak, jak coś zupełnie naturalnego, 
najprostszego na świecie i czuła, że dla niego to musi być 
nic. I w rzeczy samej przyglądała mu się uważnie przez 
kilka minut, bo ciekawa była, czy to możliwe, by się zrobił 
zielony i miał gałęzie i listki. Lecz on siedział tylko zupełnie 
nieruchomo, a mówiąc zniżał głos do tonów tak miękkich 
i słodkich, że dziwne było, iż go dosłyszeć zdołała:

— Budowanie gniazdek to także część wiosny — mówił. 
— Ręczę, że było tak samo od początku świata. Mają one 
swoje sposoby myślenia i działania, a ludzie nie powinni się 
do nich mieszać. Wiosną można łatwiej przyjaciela stracić 
niż w jakiejkolwiek porze roku, jeśli się jest zbyt ciekawym.

— Jeżeli będziemy mówili o gilu, to będę musiała na niego 
patrzeć — rzekła Mary jak mogła najciszej. — Musimy 
mówić o czym innym. Chcę ci coś powiedzieć.

— On by wolał, żebyśmy mówili o czym innym — rzekł 
Dick. — Co mi panienka chce powiedzieć?

— Czy ty wiesz o Colinie? — pytała szeptem.
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Odwrócił głowę i spojrzał na nią.
— A co panienka wie o nim? — zapytał.
— Widziałam go. Przez ten tydzień co dzień z nim 

rozmawiałam. On chce, bym do niego przychodziła. 
Mówi, że gdy mnie widzi, to zapomina o tym, że jest chory 
i umierający — odpowiedziała Mary.

Skoro pierwsze zdumienie minęło, wyglądał Dick, jakby 
doznał uczucia wielkiej ulgi.

— Bardzo się z tego cieszę — wykrzyknął. — Z całego 
serca się cieszę. Teraz będzie mi lżej. Wiedziałem, że mi 
o nim mówić nie wolno, a nie lubię nic ukrywać.

— Nie chcesz ukrywać się z ogrodem? — spytała Mary.
— Nigdy bym o nim nie powiedział — odrzekł. — Ale 

mówię do matki: „Matko, mam tajemnicę, której nie mogę 
wydać. Nie jest to nic złego, ani brzydkiego. Nie jest to nic 
gorszego, jak żebym ukrywał, gdzie jakie gniazdko jakiegoś 
ptaszka. Nie gniewasz się na mnie, prawda?”.

Mary pragnęła zawsze słyszeć, co mówiła matka.
— Cóż matka powiedziała? — zapytała, nie lękając się 

usłyszeć odpowiedzi.
Dick uśmiechnął się błogo.
— Z góry można było przewidzieć, co powie — odparł. 

— Pogłaskała mnie po głowie, rozśmiała się i rzekła: „Moje 
dziecko, wolno ci mieć swoje sekrety, toć cię znam już 
dwanaście lat”.

— A skąd wiedziałeś o Colinie? — dopytywała Mary.
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— Każdy, kto zna pana Cravena, wie, że ma syna, który 
będzie kaleką, i wiedzą też wszyscy, że pan Craven nie lubi, 
gdy się o nim mówi. Ludzie się martwią za jaśnie pana, 
bo pani Craven była tak śliczną, młodą panią i bardzo się 
kochali. Pani Medlock zatrzymuje się zawsze u nas, jadąc 
do Thwaite, i mówi matce o wszystkim przy nas, bo wie, 
że nas matka tak wychowała, że nam można zaufać. Jak 
się panienka o nim dowiedziała? Marta się okropnie bała 
ostatnimi czasy, gdy do domu przychodziła. Mówiła, 
że panienka słyszała go, jak krzyczał, i pytała jej co to znaczy, 
a ona nie wiedziała, co odpowiedzieć.

Mary opowiadała mu jak w nocy wiatr świszczał, 
jak ją obudził, jak usłyszała daleki płacz i jęki, które ją 
poprowadziły przez ciemne korytarze ze świeczką w ręku, 
jak doprowadziły ją do drzwi, jak drzwi te otworzyła 
i znalazła się w przyćmionym pokoju z rzeźbionym łożem 
i baldachimem na czterech kolumienkach opartym. Gdy 
poczęła opisywać bledziuchną, jak z kości słoniowej 
rzeźbioną, twarzyczkę i dziwne, ciemno ocienione oczy, Dick 
głową tylko potrząsał.

— Mówią, że ma takie same oczy, jak jego matka, tylko 
że jej były śmiejące się i wesołe — powiedział. — Mówią też, 
że pan Craven nie może znieść jego widoku, kiedy nie śpi, 
a to właśnie przez te oczy, że takie podobne do matki, a takie 
inne w tej smutnej, wymizerowanej twarzy.

— Czy myślisz, że chciałby, żeby on umarł? — 
szeptała Mary.
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— To to nie, ale chciałby, żeby się nigdy nie był urodził. 
Matka mówi, że to już jest, co może być najgorszego dla 
dziecka. Takie dzieci, których się nie pragnie, rzadko kiedy 
tyją. Pan Craven to by mu kupił wszystko, co za pieniądze 
kupić można, ale wolałby zapomnieć, że on na świecie 
żyje. Przy tym boi się, że mu pewnego pięknego dnia 
wyrośnie garb.

— Colin sam tak się tego boi, że wcale siadać nie chce 
— rzekła Mary. — Zawsze mówi, że gdyby czuł, że mu coś 
rośnie na plecach, to by zwariował i na śmierć by się zapłakał.

— Nie powinien on tak leżeć i rozmyślać o takich 
rzeczach — zauważył Dick. — Najzdrowszy chłopiec mógłby 
się rozchorować, gdyby ciągle myślał tylko o tym.

Lisek leżał w trawie przy chłopcu, spoglądając na niego 
i prosząc się o pogłaskanie czasem. Dick zaś pochylał się 
i łagodnie gładził go po grzbiecie, potem kilka minut w ciszy 
rozmyślał. Podniósł głowę i rozejrzał się po ogrodzie.

— Gdyśmy tu przyszli pierwszy raz — wyrzekł — 
wydawało się wszystko szare. Niech panienka teraz spojrzy 
i powie, czy jest różnica.

Mary spojrzała i odetchnęła głęboko.
— A co! — zawołała. — Ta szara ściana zaczyna się 

zmieniać. Tak wygląda, jakby ją przesłaniała zielona mgiełka, 
jakby wszystko okrywało się gazą zieloną.

— Ojoj! — wołał Dick. — Będzie tej zieloności coraz 
więcej i więcej, aż cała szarość zniknie. Czy panienka 
zgadłaby, o czym teraz myślałem?
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— Wiem, że musiałeś myśleć o czymś ładnym i dobrym 
— z przekonaniem odrzekła Mary. — Sądzę, że myślałeś coś 
o Colinie.

— Myślałem, że gdyby mógł być tu razem z nami, to 
by nie myślał o naroślach, które mu się mogą utworzyć 
na plecach; patrzałby na pączki róż, które się rozwinąć 
mają i byłby zaraz zdrowszy — tłumaczył Dick. — Ciekawy 
jestem, czy by nam się kiedy udało wprawić go w dobry 
humor i namówić na poleżenie w wózku tutaj pod tymi 
oto drzewami.

— Ja też już o tym myślałam. A myślałam, odkąd pierwszy 
raz z nim rozmawiałam — rzekła Mary. — Ciekawa jestem, 
czy by on potrafił zachować tajemnicę i czy byśmy mogli 
przynieść go tutaj tak, by o tym nikt nie wiedział. Myślałam 
sobie, że ty byś mógł pchać jego wózek. Doktor powiedział, 
że on powinien przebywać na świeżym powietrzu, a on 
chciałby wyjść, ale z nami, a jego muszą wszyscy słuchać. On 
z nikim innym nie chce wychodzić, więc może będą nawet 
radzi, jeżeli zechce wyjść z nami. Ogrodnikom może kazać 
nie wchodzić do parku, więc nikt by nas nie podpatrzył.

Dick rozmyślał głęboko, gładząc grzbiet liska.
— Ręczę, że by to było znakomicie dla jego zdrowia  

— powiedział. — My przecież wcale nie myślimy,  
że byłoby lepiej, żeby się nie był urodził. Jesteśmy sobie 
po prostu dwoje dzieci, które lubią patrzeć, jak się r 
ozwijają roślinki w ogrodzie, a on byłby trzecim.  
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Dwóch chłopczyków i mała dziewczynka, którzy przyglądają 
się wiośnie. Ręczę, że to byłoby lepsze jak52 wszystkie 
mikstury doktorskie.

— On od tak dawna leżał ciągle w swoim pokoju i tak 
się lęka o swoje plecy, że zdziwaczał trochę — mówiła Mary. 
— Z książek dowiedział się różnych rzeczy, ale tak to on 
się na niczym nie zna. Mówi, że był zbyt chory, żeby móc 
przyglądać się światu naokoło siebie, a zresztą nienawidzi 
wychodzenia na dwór, nienawidzi ogrodu i ogrodników. 
Lubi jednak słuchać o naszym ogrodzie, bo on jest tajemnicą. 
Nie mogłam przecież za wiele mu opowiadać, ale on mówił, 
że chciałby go zobaczyć.

— Już my go tutaj dostaniemy; na pewno — rzekł Dick. 
— Dla mnie to nic pchać jego wózek. Widziała panienka, 
jak gil i jego samiczka pracowali przez ten czas, cośmy tu 
siedzieli? Niech panienka spojrzy, jak to sobie siedzi na gałęzi 
i myśli sobie, gdzie by mógł złożyć tę gałązkę, co trzyma 
w dziobku.

Wydał cichy dźwięk, jakby łagodne zaćwierkanie, gil 
zaś odwrócił główkę i spojrzał pytająco, wciąż trzymając 
w dziobku gałązkę. Dick przemawiał do ptaka, jak Ben 
Weatherstaff, lecz przemawiał łagodnym tonem doradczym.

— Gdziekolwiek gniazdko zbudujesz, wszędzie będzie 
dobrze — rzekł. — Wiedziałeś ty dobrze, jak się gniazdko 
buduje, zanim jeszcze z jajka się wyklułeś. No, śmiało, 
chłopcze, do roboty. Nie trać czasu!
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— Och! Jak ja lubię, gdy ty z nim rozmawiasz! — mówiła 
Mary, śmiejąc się rozkosznie. — Ben Weatherstaff daje mu 
ciągle nauki i wyśmiewa się z niego, a on skacze i patrzy, 
jakby każde słowo rozumiał, i wiem, że to lubi. Ben mówi, 
że on jest taki próżny, że wolałby, żeby go kamieniem 
uderzono raczej, niż nie zauważono.

Dick śmiał się i mówił dalej:
— Ty dobrze wiesz, że my oboje przeszkadzać ci nie 

będziemy — rzekł do gila. — My też jesteśmy jakby dwa 
zwierzątka albo dwie roślinki. My także gniazdko tu sobie 
budujemy, Bogu dzięki. Pilnuj się tylko, żebyś nas nie wydał!

A choć gil nie odpowiedział, bo miał dziobek zajęty, 
to przecież gdy odlatywał z gałązką w swój kącik ogrodu, 
poznała Mary po jego oczach, co jak dwa czarne diamenty 
błyszczały, że ptaszek za żadne skarby nie zdradziłby 
ich tajemnicy.

 Rozdział XVi. „Nie chcę!” — Powiedziała 
MaRy
Dick i Mary wynaleźli sobie mnóstwo pracy tego ranka 

i Mary spóźniła się na obiad, potem zaś tak się spieszyła 
z powrotem do swego zajęcia, że dopiero w ostatniej chwili 
przypomniała sobie o Colinie.

— Powiedz Colinowi, że jeszcze nie mogę przyjść do 
niego — rzekła do Marty. — Ogromnie zajęta jestem 
w ogrodzie.
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Marta wyglądała na przestraszoną.
— O mój Boże! Panienko! — odparła. — Jak paniczowi 

tak powiem, to gotów strasznie się rozgniewać.
Ale Mary nie bała się go tak, jak się bali inni, a przy tym 

nie lubiła się poświęcać.
— Nie mogę siedzieć w domu — odrzekła. — Dick 

na mnie czeka — i pobiegła.
Popołudnie było nawet jeszcze milsze i więcej było pracy 

niż rano. Powyrywali już prawie wszystkie chwasty, a drzewa 
i róże obkopali i z suchych gałęzi oczyścili. Dick przyniósł 
swoją łopatę, Mary zaś nauczył, do czego i jak się jakim 
posługiwać narzędziem, tak że teraz już było widoczne, 
że choć to urocze, dzikie miejsce nie będzie podobne do 
„ogrodu porządnego”, to jednakże będzie cudnym gąszczem 
kwitnącym, zanim wiosna minie.

— Będziemy mieli nad głowami całą powódź 
kwiatów jabłoni i wisien — rzekł Dick, pracując 
zawzięcie. — Na murach zakwitną porozpinane drzewa 
brzoskwiniowe i śliwki, a trawniki wyglądać będą jak dywan 
z różnobarwnych kwiatów.

Mały lisek i kawka były równie uszczęśliwione i zajęte,  
jak Dick i Mary, gil zaś i jego samiczka przelatywały 
nieustannie, jak dwa świecące, czerwone maku płateczki. 
Kawka co jakiś czas załopotała skrzydłami i przelatywała 
na drzewa parkowe. Za każdym razem, gdy wracała 
z wędrówki, siadała blisko Dicka i skrzeczała, jakby  
mu opowiadała swoje przygody; Dick zaś przemawiał  
do niej, jak zwykł był przemawiać do gila.  
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Raz, gdy, będąc bardzo zajętym, nie zaraz jej odpowiedział, 
Sadza usiadła mu na ramieniu i szerokim dziobem swoim 
schwyciła go i pociągnęła lekko za ucho. Gdy Mary, 
zmęczona, pragnęła trochę odpocząć, Dick usiadł z nią 
na trawie pod drzewem, wyjął fujarkę i słodko, cicho zagrał 
kilka tonów, a w tejże chwili ukazały się na murze dwie 
wiewiórki, patrząc i nasłuchując.

— Panienka już dużo mocniejsza teraz — rzekł Dick, 
przyglądając jej się, gdy kopała. — Już panienka na pewno 
bardzo się odmieniła.

Mary promieniała.
— Jestem z dnia na dzień tłuściejsza — mówiła radośnie. 

— Pani Medlock będzie musiała sprawić mi większe 
sukienki. Marta mówi, że mi włosy urosły i nie są już takie 
bezbarwne i przyklepane.

Gdy się rozchodzili, słońce poczynało zachodzić, rzucając 
na ziemię i drzewa ukośne, czerwono-złote promienie.

— Cudny dzień będzie jutro — rzekł Dick. — 
O wschodzie słońca będę już przy robocie.

— Ja także — odparła Mary.
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Pobiegła do domu tak prędko, jak tylko nóżki podołały. 
Pragnęła opowiedzieć Colinowi o młodym lisku i o kawce 
Dicka i o tym, jakich cudów wiosna dokazuje. Była pewna, 
że chętnie to wszystko usłyszy. Toteż nie ucieszyła się wcale, 
gdy, wszedłszy do pokoju, zastała tam Martę, która na nią 
czekała ze smutnym wyrazem twarzy.

— No, co? — spytała. — Co mówił Colin, gdy mu 
powiedziałaś, że nie mogę przyjść?

— O mój Boże! — odparła Marta. — Byłabym wolała, 
żeby panienka była poszła. Będzie znów miał z pewnością 
napad. Miałam ja z nim kłopotu niemało całe popołudnie, 
aby go uspokoić. Ciągle tylko na zegarek spoglądał.

Mary zacisnęła usta. Ona tak samo jak Colin nie zwykła 
była oglądać się na innych i nie widziała powodu, dlaczego 
by chłopak rozzłoszczony i rozkapryszony miał być 
przeszkodą w tym, co jej jest miłe. Nie rozumiała wrażliwości 
osób wiecznie chorych i zdenerwowanych, nieumiejących 
panować nad sobą i doprowadzających otoczenie również 
do zdenerwowania. Kiedy ją samą dawniej — w Indiach 
— bolała głowa, robiła wszystko co możliwe, by i drugim 
ból głowy sprowadzić. I zdawało jej się, że ma słuszność; 
teraz wszakże widziała jasno, że Colin zupełnie słuszności 
nie miał.

Colin nie siedział na swej kanapie, gdy Mary weszła 
do pokoju. Leżał na wznak w łóżku i nie odwrócił ku 
wchodzącej głowy. Był to zły znak; dziewczynka podeszła ku 
niemu sztywno.
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— Dlaczegoś nie wstał? — spytała.
— Od rana wstałem, bom myślał, że przyjdziesz 

— odrzekł, nie patrząc na nią. — Kazałem się jednak 
po południu znów położyć do łóżka. Plecy mnie bolały 
i głowa i byłem zmęczony. Czemu nie przyszłaś?

— Pracowałam w ogrodzie z Dickiem — odparła.
Colin zmarszczył czoło i raczył na nią spojrzeć
— Zakażę temu chłopakowi przychodzić tutaj, jeżeli 

z nim będziesz przestawała, zamiast przyjść porozmawiać ze 
mną — rzekł wyniośle.

Mary zapieniła się ze złości. Potrafiła ona wpaść w furię, 
nie robiąc hałasu. Stawała się zjadliwa, uparta i nie dbała o to, 
co się stać może.

— Jeśli Dicka odeślesz stąd, to noga moja nie postanie już 
nigdy w tym pokoju! — odparła.

— Będziesz musiała przyjść, jeśli ja zechcę! — rzekł Colin.
— Nie przyjdę! — odpowiedziała Mary.
— Ja cię zmuszę! — wołał Colin. — Ja cię tu każę 

przywlec siłą!
— Czyś aż tak bardzo potężny? — zasyczała wściekła. 

— Mogą mnie tu przywlec siłą, ale mnie nikt nie zmusi 
do mówienia. Usiądę i zęby zacisnę i nic ci nigdy, nigdy 
nie powiem. Nie chcę nawet patrzeć na ciebie. Będę ciągle 
patrzała na podłogę!

Była to para rozkosznych dziecinek, gotowych sobie 
skoczyć do oczu. Gdyby byli dwoma ulicznikami, byliby się 
wzięli za czupryny i zbili się na kwaśne jabłko. Tymczasem 
czynili ku temu wstępne kroki.
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— Jesteś wstrętny samolub! — krzyczał Colin.
— A ty co? — wołała Mary. — Kto sam jest samolub, ten 

zawsze tak mówi. Każdy dla niego samolub, kto nie robi 
tego, czego on chce. Tyś gorszy samolub ode mnie. Jesteś 
najsamolubniejszym chłopakiem, jakiego znałam.

— Kłamiesz! — ofuknął Colin. — Nie jestem taki 
samolub, jak twój piękny Dick. Zatrzymuje cię w ogrodzie, 
żebyś się w błocie z nim babrała, a wie, że tu jestem sam. 
Daruj, ale to on jest samolub najgorszy!

Oczy Mary ciskały płomienie.
— Dick jest milszy i grzeczniejszy od wszystkich innych 

chłopców! — zawołała. — To jest… to jest anioł! Może… 
może będzie śmieszne to, co powiedziałam… a, mniejsza 
o to!

— Piękny mi anioł! — sapał wściekły Colin. — Nie anioł, 
tylko zwyczajny chłopak z wrzosowiska!

— Lepszy on niż zwyczajny radża! — odcięła Mary. — 
Tysiąc razy lepszy!

Była mocniejsza z nich obojga i zaczęła brać nad 
chłopcem górę. Co prawda, nigdy on w życiu nie miał 
utarczki z nikim równym sobie i tak Bogiem a prawdą, było 
to nawet z pożytkiem dla niego, choć ani on, ani Mary nie 
zdawali sobie z tego sprawy. Odwrócił głowę, oczy zamknął, 
a grube łzy popłynęły mu po policzku. Zaczynał rozrzewniać 
się i żałować samego siebie — broń Boże, innych.
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— Nie jestem taki samolub jak ty, bo zawsze jestem chory 
i wiem na pewno, że mi się narośl tworzy na plecach — 
mówił. — A przy tym umrę niedługo.

— Wcale nie umrzesz! — sprzeciwiła się Mary.
Zrobił wielkie oczy z oburzenia. Nigdy przedtem nic 

podobnego nie słyszał. Był on równocześnie wściekły i trochę 
uradowany, jeśli możliwe być jednym i drugim jednocześnie.

— Nie umrę? — krzyknął. — Właśnie, że umrę! Wiesz, 
że umrę. Wszyscy to mówią!

— Ja tam nie wierzę! — obojętnie odrzekła Mary. — 
Mówisz tak umyślnie, żeby mnie złościć. Ty się z tego 
pysznisz! Ale ci nie wierzę! Gdybyś był bardzo dobry, to 
może by to była prawda! Ale zanadtoś niegodziwy!

Pomimo swoich chorych pleców, Colin usiadł na łóżku, 
rozzłoszczony jak najzdrowszy.

— Idź precz z mego pokoju! — krzyknął, chwycił 
za poduszkę i rzucił na Mary. Nie miał dość siły, więc 
poduszka upadła u nóg dziewczynki, która miała taki wyraz 
twarzy, jakby chciała ugryźć.

— Dobrze, pójdę — rzekła spokojnie — i już nigdy 
nie wrócę!

Poszła do drzwi, po czym odwróciła się i dodała:
— Chciałam ci opowiedzieć mnóstwo ładnych rzeczy. 

Dick przyniósł swego liska i swoją kawkę i chciałam ci o nich 
mówić. Ale teraz nic nie powiem, nic!
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Wyszła z pokoju, zamykając za sobą drzwi, za którymi, ku 
swemu zdumieniu, ujrzała wykwalifikowaną pielęgniarkę, 
jakby tam podsłuchiwała, a co gorsza, zaśmiewała się teraz. 
Była to silna, młoda, przystojna kobieta, która nie miała 
powołania do tego, czym była, nie znosiła bowiem chorych 
i kalek i wiecznie znajdowała wymówki, by Colina zostawić 
pod opieką Marty albo kogokolwiek, który ją zechciał 
zastąpić. Mary jej nie lubiła, teraz zaś stała i patrzała, jak 
tamta chichocze w chustkę do nosa.

— Z czego się śmiejesz? — spytała.
— Z was obojga — odparła pielęgniarka. — Nie można by 

wymyślić nic lepszego dla tego wychuchanego gagatka, jak 
przeciwstawić mu drugie dziecko, równie złe, jak on sam — 
i tu znów chichotać poczęła. — Żeby miał siostrę złośnicę, 
z którą by się mógł bić, to by zaraz był zdrów.

— Czy on umrze?
— Nie wiem i jest mi to obojętne — rzekła pielęgniarka. 

— Cała jego choroba to histeria i humory.
— Co to histeria? — spytała Mary.
— Sama panienka zobaczy, jak po tym, co zaszło, wpadnie 

w furię. Ale w każdym razie dała mu panienka powód do 
napadu i bardzom z tego rada.

Mary wróciła do swego pokoju z całkiem innymi 
uczuciami niż te, z jakimi przyszła tu z ogrodu. Była zła 
i rozczarowana, ale jej wcale nie było żal Colina.  
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Zamierzała powiedzieć mu wiele rzeczy i chciała dowiedzieć 
się i upewnić, czy naprawdę można by mu było powierzyć 
tę ich wielką tajemnicę. Zaczynała przypuszczać, że byłoby 
można to zrobić, lecz teraz zmieniła zupełnie zdanie. Już 
mu teraz nie powie — nigdy — i niech on sobie siedzi 
w swoim pokoju i niech nie zazna świeżego powietrza, 
i niechaj sobie umrze, kiedy chce! Dobrze mu tak! Była 
taka zła i niewzruszona, że na chwilę zapomniała o Dicku 
i o przejrzystej szacie zielonej, którą się świat zaczął okrywać, 
i o łagodnym powiewie wiatru od wrzosów idącym.

Marta czekała na nią, a przestrach na jej twarzy ustąpił 
miejsca zainteresowaniu i ciekawości. Na stole stało pudełko 
drewniane, pokrywka była zdjęta i ukazywała wewnątrz kilka 
ładnie zwiniętych paczek.

— Pan Craven to przysłał dla panienki — objaśniła Marta. 
— Zdaje mi się, że tam będą książki z obrazkami.

Mary przypomniała sobie pytanie wuja, gdy wtedy była 
w jego pokoju: „Czy chciałabyś czego — lalek — zabawek — 
książek?”. Rozwinęła paczkę i ciekawa była, czy jej przysłał 
lalkę, i myślała sobie, co z nią pocznie, gdyby tak było. Lecz 
nie była to lalka. Znalazła natomiast kilka cudnych książek, 
takich, jakie miał Colin, a dwie z nich specjalnie poświęcone 
były ogrodnictwu i pełne ślicznych rycin. Poza tym pudło 
zawierało jeszcze kilka ładnych gier i prześliczną teczkę do 
listów ze złotym monogramem, złotą obsadkę i kałamarzyk.
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Wszystko było takie śliczne, że radość poczęła 
łagodzić jej gniew i zły humor. Nie myślała, żeby wuj 
aż tak o niej pamiętał, i małe jej, zatwardziałe serduszko 
uczuło wdzięczność.

— Przecież ja umiem lepiej pisać niż drukować — mówiła 
— a pierwszą rzeczą, jaką tym piórem napiszę, będzie list do 
wuja z podziękowaniem za jego dobroć.

Gdyby z Colinem byli w przyjaźni, byłaby pobiegła do 
niego natychmiast pokazać mu swoje prezenty; byliby sobie 
razem oglądali obrazki i poczytali o ogrodnictwie, może by 
sobie pograli w którą z gier, a on by się był rozerwał i nie 
myślałby o śmierci i nie macałby pleców, by sprawdzić, czy 
mu garb nie rośnie. Miał taki sposób nieznośny robienia 
tego, że Mary znieść tego nie mogła. Nabawiało ją to uczucia 
przestrachu, bo on sam miał zawsze taką przerażoną minę. 
Mówił, że gdyby poczuł kiedy pod palcami najmniejszą 
krostę na plecach, to już byłby pewny, że to garb zaczyna 
rosnąć. Myśli te nasuwały mu szeptane rozmowy pani 
Medlock z pielęgniarką, począł o tym rozmyślać, dopóki to 
przekonanie nie ustaliło się w jego wyobraźni. Pani Medlock 
powiedziała, że plecy jego ojca zaczęły krzywić się w ten 
sam sposób, gdy był dzieckiem. Colin nikomu nie mówił 
prócz Mary, że największa część „napadów”, jak to nazywali, 
miała źródło w owym histerycznym strachu. Mary na razie 
żałowała go, gdy jej to powiedział.
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— On zawsze zaczyna rozmyślać o tym garbie, jak jest zły 
albo wyczerpany — rzekła sobie Mary. — A dzisiaj był zły. 
Może… może on całe popołudnie dziś o tym myślał.

Stała cicho, zapatrzona w dywan i zamyślona.
— Powiedziałam, że już nigdy do niego nie pójdę — 

zawahała się, ściągając brwi — lecz może… może właśnie 
pójdę… spytać go, czy chce, żebym przyszła rano. A może 
znów we mnie rzuci poduszkę? Wszystko jedno… myślę, 
że lepiej jednak pójść.

Rozdział XVii. NaPad
Mary wstała bardzo rano, dzień cały napracowała 

się w ogrodzie, więc była zmęczona i śpiąca; toteż zaraz 
po kolacji położyła się do łóżka. Zasypiając, mruczała jeszcze 
do siebie:

— Jutro wyjdę znów przed śniadaniem i będę pracowała 
z Dickiem, a potem… potem pewnie jednak pójdę 
odwiedzić Colina.

Około północy zbudziły ją tak straszliwe wrzaski, 
że na równe nogi wyskoczyła z łóżka. Co to jest? Co to? Lecz 
domyśliła się zaraz — była pewna. Otwierano i zamykano 
drzwi, słychać było bieganinę w korytarzu, a ktoś płakał 
i krzyczał wniebogłosy.

— To Colin! — powiedziała sobie. — Ma znów napad, co 
to pielęgniarka nazywa histerią. Jakież to wstrętne!
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Słysząc teraz te szlochy i jęki, nie dziwiła się, że mu 
pozwalali na wszystko, byle tych wrzasków uniknąć. Zatkała 
uszy palcami. Było jej bardzo nieprzyjemnie, drżała.

— Co tu robić, co tu robić? — powtarzała. — Znieść tego 
nie mogę!

Przyszło jej na myśl, że może by przestał krzyczeć, gdyby 
mogła do niego pójść, lecz potem przypomniała sobie, jak 
ją z pokoju wyprosił, i pomyślała, że jej widok może jeszcze 
pogorszyć sprawę. Choć z całej siły zaciskała uszy, nie mogła 
zgłuszyć okropnych krzyków. Takie jej były wstrętne i tak ją 
przerażały, że naraz wpadła w złość i miała uczucie, że i ona 
dostanie takiego napadu i nastraszy go tak samo, jak on ją 
nastraszył. Nie przywykła była do niczyich złych humorów, 
prócz do swoich. Odjęła ręce od uszu, skoczyła i zaczęła 
tupać nogami.

— Powinni mu zakazać tak krzyczeć! Ktoś go powinien 
powstrzymać! Powinien go ktoś mocno wybić! — krzyczała.

Wtem usłyszała, że ktoś biegnie korytarzem, drzwi się 
otworzyły i weszła pielęgniarka. Nie śmiała się teraz wcale. 
Była nawet bardzo blada.

— Znów dostał napadu histerii — rzekła pospiesznie. — 
Zaszkodzić sobie może bardzo. Nie można sobie z nim dać 
rady. Niech panienka spróbuje uspokoić go, on panienkę lubi.

— Dzisiaj mnie z pokoju wyrzucił — rzekła Mary, tupiąc 
nogą ze złością.
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Tupnięcie to podobało się pielęgniarce. W rzeczy zaś 
samej lękała się, że zastanie Mary płaczącą i chowającą głowę 
pod poduszki.

— Oj, to-to! — mówiła. — W sam raz panienka ma 
humor! Proszę iść zwymyślać go. Niech mu panienka podda 
jakiś nowy pomysł. Moja złota! Niech się panienka spieszy!

Później dopiero spostrzegła się Mary, że wszystko to 
było straszne i zabawne równocześnie — zabawne, że ludzie 
dorośli tacy byli przestraszeni, że wołali na pomoc małą 
dziewczynkę, bo odgadywali w niej naturę podobną 
do Colina.

Biegła przez korytarz, a im bliżej była krzyków, w tym 
większą wpadała złość. Była formalnie w furii, gdy drzwi 
dopadła. Otworzyła je i z trzaskiem pobiegła wprost 
do łóżka.

— Cicho bądź! — huknęła ostro. — Milcz! Nienawidzę 
cię! Wszyscy ciebie nie cierpią! Chciałabym, żeby wszyscy 
z domu wyszli, żebyś się tu na śmierć zakrzyczał! I zaraz się 
na śmierć zawrzeszczysz, zaraz! Bardzo bym chciała!

Dobre, sympatyczne dziecko nie mogłoby ani wymówić, 
ani pomyśleć takich wyrazów, lecz zdarzyło się tak dziwnie, 
że właśnie wstrząśnienie, wywołane ich dźwiękiem, było 
najlepszym lekarstwem dla tego histerycznego chłopca, 
któremu nikt nie śmiał sprzeciwić się.
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Leżał na poduszkach, bijąc wokoło rękami i miotając 
się jak wściekły — teraz na rozzłoszczony ton głosu Mary 
odwrócił się nagle. Twarz jego była przerażająca — blada — 
z wypiekami, nabrzmiała i szlochał, i jęczał; ale mała Mary, 
zła jak dzika kotka, nie robiła sobie nic z tego.

— Jak mi jeszcze raz piśniesz — mówiła — to ja też 
wrzasnę, a umiem krzyczeć głośniej niż ty, i wystraszę 
cię okropnie!

Tak go przeraziła, że umilkł. Krzyk mu uwiązł w gardle. 
Wielkie łzy toczyły mu się po twarzy. Wątłym ciałem 
wstrząsały łkania.

— Nie mogę przestać płakać! — zawodził i szlochał. — 
Nie mo-mogę! nie m-m-mogę!

— Możesz! — krzyknęła Mary. — Cała twoja choroba to 
histeria i złość. Histeria! Histeria! Histeria! — i za każdym 
razem łupała nogą.

— Cz-czułem narośl… cz-czułem — wykrztusił Colin. — 
Wiedziałem, że tak będzie. Będę miał garb, a potem umrę!

Znów się począł wić i twarz wykrzywiał, i szlochał, 
i jęczał, lecz nie krzyczał.

— Nieprawda! Nie czułeś żadnej narośli! — przeczyła 
Mary. — Jeśliś co czuł, to narośl histeryczną. Histeria robi 
narośle. Nic nie masz na tych twoich obrzydliwych plecach: 
nic prócz histerii! Odwróć się zaraz, to sama sprawdzę!

Podobało jej się słowo „histeria” i czuła, że i na nim robi 
wrażenie. Być może, iż tak jak ona nigdy on go przedtem 
nie słyszał.
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— Proszę przyjść tu zaraz — rozkazująco rzekła do 
pielęgniarki — i pokazać mi w tej chwili jego plecy!

Pielęgniarka, pani Medlock i Marta stały przytulone 
do siebie przy drzwiach, patrząc na Mary i usta otwierając 
z podziwu. Wszystkim trzem niejednokrotnie tchu zabrakło 
ze strachu. Pielęgniarka zbliżyła się, jakby też przestraszona. 
Colinem wstrząsały łkania.

— Może… może mi panicz nie pozwoli — rzekła cicho.
Colin jednak usłyszał i wyjąkał między dwoma szlochami:
— Po-pokaż jej! N-n-niech to zo-zobaczy sa-sama!
Były to biedne, chude plecy, gdy je obnażono. Można 

było policzyć wszystkie żebra i wszystkie złączenia kości 
pacierzowej, lecz ich panna Mary nie liczyła, gdy pochyliła 
nad nimi swoją twarzyczkę dziką i gdy się z powagą 
przyglądała. Wyglądała tak zabawnie, że pielęgniarka 
z trudem opanowała śmiech. Była chwilka ciszy, bo nawet 
Colin starał się oddech zatrzymać, gdy Mary oglądała 
jego plecy z uwagą największą, zupełnie jakby była owym 
sławnym lekarzem z Londynu.

— Nawet krostki żadnej nie ma! — rzekła w końcu — 
nie ma krostki nawet takiej, jak główka szpilki, z wyjątkiem 
kości pacierzowej, a czujesz ją właśnie, bo wystaje, boś 
chudy. Ja mam takie same kości i tak samo wystawały, jak 
twoje, dopóki teraz nie utyłam; a jeszcze nie mam dość 
tłustych pleców, by je przykryć. Nic nie masz na plecach, 
żadnej narośli. Jak jeszcze raz wspomnisz o garbie, to cię 
tylko wyśmieję!
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Tylko Colin jeden wiedział, jakie wrażenie zrobiły na nim 
te wyrazy w złości wypowiedziane. Gdyby był miał przed 
kim wygadać się z swych urojonych, tajonych obaw, gdyby 
był pozwolił mówić do siebie, gdyby był miał towarzystwo 
dzieci, a nie leżał po całych dniach na wznak w łóżku w tym 
ogromnym pustym domu, żyjąc w atmosferze przesyconej 
lękiem ludzi, którzy po największej części byli niemądrzy, 
a nim znużeni, byłby zrozumiał, że największa część lęków 
jego i choroby była płodem jego wyobraźni. Lecz leżał 
i rozmyślał o sobie, o swoich bólach, o swoim zmęczeniu — 
myślał dnie, miesiące, lata. I teraz dopiero, gdy to niemiłe 
dziecko upierało się przy swoim, że nie był on tak chory, 
jak sobie wyobrażał — począł przypuszczać, że może ona 
ma rację.

— Nie wiedziałam — nieśmiało wtrąciła pielęgniarka 
— że on myślał, że ma garb. Krzyż ma słaby, bo nie 
chce spróbować nawet usiąść prosto. Byłabym mu sama 
powiedziała, że ani śladu garbu nie ma.

Colin połykał łzy i odwrócił twarz trochę, by 
na nią spojrzeć.

— N-naprawdę? — wyrzekł.
— Tak jest, sir!
— No więc widzisz! — rzekła Mary.
Colin znów twarz ukrył w poduszki i leżał spokojnie, 

tylko łzy cicho płynęły, a ciałem wstrząsały czasami tłumione 
łkania, jakby ostatnie podmuchy wichru po burzy. Łzy  
były najlepszym znakiem, że przyszła ulga i ukojenie.  
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Odwrócił się nagle i znów spojrzał na pielęgniarkę i — 
o dziwo! — wcale nie jak radża do niej przemówił:

— Czy myślisz, że mógłbym… żyć… i urosnąć? — spytał.
Pielęgniarka nie była ani sprytna, ani serdeczna, lecz 

odpowiedzieć mogła słowami lekarza londyńskiego:
— Pewnie, że panicz mógłby żyć, gdyby robił to, co mu 

każę, to znaczy, gdyby panował nad sobą i przebywał dużo 
na świeżym powietrzu.

Napad minął. Colin był teraz osłabiony i wyczerpany 
płaczem i może dlatego złagodniał. Wyciągnął trochę rękę 
ku Mary, a ponieważ — z radością powiedzieć muszę — i jej 
własna złość minęła, przeto na pół drogi rękę też wyciągnęła 
— i tak zgoda zapadła.

— Wyjdę… wyjdę z tobą, Mary — powiedział. — Nie 
będę już nie cierpiał świeżego powietrza, jeśli znajdziemy…

W sam czas sobie przypomniał, by nie powiedzieć „jeśli 
znajdziemy tajemniczy ogród”, i dokończył:

— Chętnie z tobą wyjdę, jeśli Dick będzie popychał mój 
fotel. Tak bym chciał zobaczyć Dicka i lisa, i kawkę.

Pielęgniarka poprawiła łóżko, strzepnęła poduszki, potem 
przyrządziła dla Colina filiżankę bulionu i poczęstowała 
Mary, której ogromnie się przydał po wzruszeniach tej 
przykrej nocy. Pani Medlock i Marta szczęśliwie się wysunęły, 
a kiedy wszystko już było w porządku i spokoju, miała 
pielęgniarka ochotę wysunąć się również jak najprędzej. 
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Była to zdrowa, młoda kobieta i zła była, że jej sen przerwali; 
ziewała ciągle, patrząc na Mary, która przysunęła sobie była 
fotel do łóżka i trzymała Colina za rękę.

— Niech panienka idzie się położyć — rzekła. — Jeżeli 
panicz nie jest zanadto poruszony, to zaraz zaśnie. A potem 
i ja się tu obok położę!

— Chciałbyś, żebym ci zaśpiewała tę pieśń, której mnie 
nauczyła Ayah? — szeptem spytała Mary chłopczyka.

Przyciągnął lekko jej rękę ku sobie i zmęczone, błagalne 
spojrzenie zwrócił na nią.

— Och, dobrze! — odrzekł. — To taka słodka melodia. 
Zasnę zaraz z pewnością.

— Ja go uśpię — rzekła Mary do ziewającej wciąż 
pielęgniarki. — Możesz odejść, jeśli chcesz.

— Dobrze — odparła tamta z uczuciem ulgi. — Jeśli 
panicz za pół godziny nie uśnie, to proszę mnie zawołać.

— Doskonale! — powiedziała Mary.
Pielęgniarka śpiesznie opuściła pokój, a skoro tylko 

wyszła, Colin znów Mary przyciągnął za rękę.
— O mało się nie wygadałem — powiedział — alem się 

w czas zatrzymał. Nie mogę mówić, chciałbym zasnąć, ale 
mówiłaś, że masz mnóstwo ładnych rzeczy do opowiadania. 
Czy… czy nie znalazłaś może jakiego śladu wejścia do 
tajemniczego ogrodu?

Mary spojrzała na jego biedną, drobną, zmęczoną 
twarzyczkę, na oczy zapuchnięte i serce jej wezbrało żalem.
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— Ta-a-ak — z wolna odrzekła — zdaje mi się, że jestem 
na tropie. Jeśli zaś teraz uśniesz, to ci jutro wszystko powiem.

Ręka mu drżała.
— Och! Mary, Mary! — zawołał. — Gdybym tam mógł 

się dostać, to myślę, że bym żył! Czy zamiast śpiewać mi 
piosenkę Ayah, nie mogłabyś mi po cichu opowiedzieć, 
jak sobie wyobrażasz, że on wygląda wewnątrz, tak jak mi 
mówiłaś za pierwszym razem. Jestem pewny, że mnie to uśpi.

— Owszem — odparła Mary. — A teraz zamknij oczy.
Colin oczy przymknął i leżał zupełnie spokojnie, ona zaś 

trzymała go za rękę i poczęła mówić wolno i bardzo cicho:
— Myślę, że tak długo był sam, że się tam wszystko 

rozrosło w cudny gąszcz. Myślę, że róże musiały się piąć, 
piąć i piąć po gałęziach, drzewach, murach, a nawet pełzać 
po trawie, tak że ich gałązki utworzyły, jakby szarą zasłonę 
z mgły. Niektóre z nich pousychały, lecz dużo jest żywych 
i w lecie będzie powódź i całe fontanny róż. Myślę, że ziemia 
tam pełna krokusów, narcyzów, pierwiosnków, irysów, które 
w ciemnej ziemi pracują i zaczynają kiełkować. Wiosna już 
się zaczęła na dobre, być więc może… być może…

Łagodna monotonia głosu uciszała go stopniowo. 
Spostrzegła to i ciągnęła dalej:

— Być może, że już widać je przez trawę… może już  
są całe gniazda purpurowych i żółtych krokusów.  
Może już listki poczynają pękać i rozwijać się… a może… 
może szarość gałązek zamieniać się zaczyna na zielony  
welon gazowy… i pnie się… pnie się na wszystko.  
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A ptaszki przylatują przyglądać się tym cudom, albowiem 
jest tam tak zacisznie i tak bezpiecznie. A może… może… 
może… — dodała zupełnie cicho i wolniusieńko — może gil 
znalazł samiczkę i gniazdko sobie zakłada…

I Colin zasnął.

Rozdział XViii. „Nie tRaćMy czasu”
Mary oczywiście nie obudziła się wcześnie następnego 

dnia. Spała długo, albowiem zmęczona była bardzo, Marta 
zaś, przynosząc jej śniadanie, opowiedziała, że Colin jest 
zupełnie spokojny, lecz chory i ma gorączkę, co zwykle 
bywało, gdy się wyczerpał krzykami i płaczem. Mary wolno 
spożywała śniadanie, słuchając.

— Panicz mówił, że prosi, żeby panienka poszła do niego, 
jak tylko będzie mogła — mówiła Marta. — Aż dziwnie, jak 
sobie panienkę upodobał. To pewnie po tej ostatniej nocy, 
co? Nikt inny nie byłby śmiał tak z nim postąpić. Biedny 
chłopiec! Tak go zepsuli, że już Święty Boże nie pomoże. 
Matka mówi, że najgorsze dla dziecka to jest, jak zawsze ma 
swoją wolę albo jak jej nigdy nie ma. A nie wiadomo, co 
gorsze. Ale panienka to się też nie najgorzej potrafi złościć! 
A panicz mówi, jakem do pokoju weszła: „Proszę cię, zapytaj 
pannę Mary, czy nie zechciałaby przyjść porozmawiać ze 
mną”. Niech no panienka pomyśli: panicz, mówiący „proszę”. 
Pójdzie panienka?
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— Wpierw pobiegnę zobaczyć Dicka — odparła Mary. — 
Albo nie; najpierw pójdę odwiedzić Colina i powiem mu… 
już wiem, co powiem — dodała w nagłym natchnieniu.

Miała kapelusz na głowie, gdy w pokoju stanęła, i Colin 
przez sekundę doznał uczucia rozczarowania. Leżał 
w łóżku, twarz miał przerażająco bladą, a wielkie sine kręgi 
pod oczyma.

— Cieszę się, że przyszłaś, — wyrzekł. — Głowa mnie 
boli i wszystkie kości, bo jestem bardzo zmęczony. Czy 
idziesz gdzie?

Mary podeszła blisko i oparła się o łóżko.
— Nie zabawię długo — rzekła. — Idę do Dicka, ale zaraz 

wrócę. Colin, wiesz? Coś wiadomo o ogrodzie!
Twarzyczka mu pojaśniała i zaróżowiła się lekko.
— Och! Naprawdę? — zawołał. — Całą noc mi się 

o nim śniło. Słyszałem, jak mówiłaś, że się szarość w zieleń 
przemienia, i śniłem, że stoję w miejscu przepełnionym 
małymi, drżącymi, zielonymi listeczkami, a wszędy były 
ptaszki w gniazdkach i wyglądały tak słodko i mile. Będę 
teraz sobie o tym myślał, dopóki nie wrócisz.

W pięć minut potem była już Mary z Dickiem w ogrodzie. 
Lisek i kawka były z nim znowu i tym razem przywiódł 
jeszcze dwie oswojone wiewiórki.

— Dziś przyjechałem na swoim koniku — mówił. 
— Poczciwe zwierzątko ten mój Skoczek! A tych dwóch 
łobuzów przyniosłem w kieszeniach. Ta tutaj nazywa się 
Orzeszek, a ta oto Łupinka.
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Gdy powiedział „Orzeszek”, jedna z wiewiórek wskoczyła 
mu na prawe ramię, gdy zaś „Łupinka” — druga wdrapała się 
na lewe.

Gdy usiedli na trawie z Kapitanem skulonym u ich 
nóg, Sadzą słuchającą uroczyście na drzewie i Orzeszkiem 
i Łupinką węszącymi obok nich, zdawało się Mary, że nie 
będzie miała siły porzucić takiego uroczego towarzysza; 
wszakże gdy zaczęła opowiadać, spojrzenie w zabawną twarz 
Dicka zmieniło jej myśli. Widziała jasno, że chłopcu żal 
Colina bardzo — więcej niż jej. Spojrzał na niebo i rozejrzał 
się dokoła.

— Niech panienka posłucha ptaszków. Cały świat zdaje 
się być ich pełny: ich świergotu i śpiewu — mówił. — Proszę 
popatrzeć, jak przelatują, posłuchać ich nawoływań. Jak 
wiosna idzie, to zdaje ci się, że cię cały świat woła. Listki 
się rozwijają… może je panienka widzieć. A ten zapach! — 
mówił, ruszając swym zadartym nosem. — A ten biedak 
tam leży i leży zamknięty, i widzi tak mało, że tylko myśli 
i myśli o różnych rzeczach, które mu łzy wyciskają z oczu. 
Niech będzie co chce, musimy go tu wydostać. Niech patrzy, 
słucha, wącha to cudne, świeże powietrze, niech się w słońcu 
wykąpie. I nie zwlekajmy z tym.

Gdy bywał bardzo czymś pochłonięty, zwykł był mówić 
swą specjalną yorkshirską gwarą, choć zwykle uważał 
na siebie, by go Mary mogła lepiej rozumieć. Lecz Mary 
lubiła tę gwarę i usiłowała nawet przyswoić ją sobie. I teraz 
popróbowała swych sił.
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— Nie zwlekajmy z tym — powtórzyła, przekręcając 
zabawnie wyrazy na sposób Dicka. — Powiem ci zaraz, 
co najpierw musimy zrobić — ciągnęła dalej, a Dick się 
uśmiechał. — On cię bardzo polubił z mojego opowiadania. 
Chciałby cię poznać, a także Kapitana i Sadzę. Gdy teraz do 
domu wrócę, to go spytam, czy możesz jutro rano przyjść do 
niego i przyprowadzić swoje zwierzątka… a potem, niedługo, 
gdy już będzie więcej listków i pączków wiosennych, to go 
wydostaniemy koniecznie, ty będziesz popychał jego fotel 
na kółkach i przywieziemy go tutaj i wszystko mu pokażemy.

Mary dumna była, gdy skończyła mówić, bowiem 
pierwszy raz wypowiedziała tak dużo tutejszą ludową gwarą.

— Musi panienka pomówić tak samo z paniczem — 
zachichotał Dick. — Uśmieje się, a dla chorych to śmiech 
najlepsze lekarstwo. Matka mówi, że pół godziny śmiechu 
i wesołości od samego rana, to może od najgorszej 
choroby ustrzec.

— Jeszcze dzisiaj, zaraz teraz, przemówię do niego tak jak 
ty — odparła Mary.

Ogród tymczasem rozwinął się na tyle, że co dnia się 
zdawało, iż jakaś dobra wróżka laseczką czarodziejską 
wyczarowuje cuda z ziemi i gałązek. Ciężko było stąd 
odchodzić, tym bardziej, że Orzeszek wdrapał się Mary 
na sukienkę, zaś Łupinka gramoliła się na pień jabłoni, 
pod którą siedzieli, i patrzyła na dziewczynkę pytająco. 
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Wróciła jednakże do domu, a gdy usiadła blisko obok 
łóżka, Colin począł wąchać, jak Dick, choć nie z takim jak 
on doświadczeniem.

— Pachniesz jak kwiaty i świeżość — zawołał 
radośnie. — Czym tak pachniesz? To chłodne, gorące 
i słodkie równocześnie.

— To wiatr z wrzosowiska — odparła Mary. — A pachnę 
tak jeszcze od siedzenia w trawie pod drzewem z Dickiem, 
Kapitanem, Sadzą, Orzeszkiem i Łupinką. Wiosna tak 
pachnie ślicznie i ziemia, i słońce.

Mówiła to szeroko, rozwlekle, gwarą, którą trzeba słyszeć, 
by zrozumieć, jak zabawnie brzmi. Colin począł się śmiać.

— Co ty robisz? Nie słyszałem nigdy mowy takiej 
w twoich ustach. Strasznie zabawnie.

— Daję ci próbkę mowy Dicka: gwary yorkshirskiej — 
odpowiedziała Mary tryumfująco. — Nie umiem mówić 
tak ładnie jak Dick i Marta, ale zawsze się już trochę 
poduczyłam. Czy ty mię rozumiesz? Właściwie to wstyd, 
przecieżeś tu urodzony i wychowany!

Potem zaś poczęła się śmiać i śmiali się oboje tak 
serdecznie, że się opanować nie mogli — aż pokój 
śmiechem ich rozbrzmiewał, tak że gdy pani Medlock 
otworzyła drzwi, cofnęła się śpiesznie w korytarz i poczęła 
nasłuchiwać zdumiona.

— Jak Boga mego kocham! — mówiła do siebie. — 
Niesłychane rzeczy! No i kto by to był myślał!
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A tymczasem tyle było do mówienia! Zdawać by się 
mogło, że Colinowi nigdy nie dosyć było opowiadania 
o Dicku i Kapitanie, i Sadzy, i Orzeszku, i Łupince, 
i o koniku, który zwał się Skoczek. Mary pobiegła z Dickiem 
do lasu, by go zobaczyć. Był to mały, kudłaty pony z wielką 
grzywą, zwieszającą mu się na senne oczy, miłym pyszczkiem 
i ruchliwymi, aksamitnymi nozdrzami. Właściwie był on 
chudy, boć żywił się trawą stepową jedynie, lecz taki był 
sprężysty i muskularny, jakby drobne jego nóżki ze stali były 
zrobione. Podniósł głowę i lekko zarżał, skoro tylko ujrzał 
Dicka, przydreptał do niego i głowę na ramieniu mu oparł; 
Dick powiedział mu coś na ucho, Skoczek zaś odpowiadał 
rżeniem, parskaniem i sapaniem wielce zabawnym. Dick 
kazał mu podać Mary przednią nóżkę i pocałować ją w twarz 
swym aksamitnym pyszczkiem.

— Czy on naprawdę rozumie wszystko, co mówi Dick? — 
spytał Colin.

— Zdaje się, że rozumie — odpowiedziała Mary. — Dick 
mówi, że z każdym stworzonkiem można się zrozumieć, jak 
się jest jego przyjacielem naprawdę. Ale trzeba być właśnie 
naprawdę przyjacielem.

Colin chwilkę leżał bez ruchu i zdawało się, że się 
na ścianę zapatrzył — lecz Mary wiedziała, że rozmyślał.

— Chciałbym bardzo być przyjacielem zwierząt — 
powiedział wreszcie. — Ale nie umiem. Z nikim nigdy nie 
byłem w przyjaźni — nie znoszę ludzi.
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— A mnie znosisz? — zapytała Mary.
— Owszem, znoszę — odparł. — To bardzo zabawne, ale 

ciebie, to ja nawet bardzo lubię.
— Ben Weatherstaff powiedział, że jestem podobna do 

niego — rzekła Mary. — Mówi, że mamy zupełnie równie 
nieprzyjemne charaktery. Mnie się znów zdaje, że i ty jesteś 
do niego podobny. Wszyscy troje równi sobie jesteśmy: ty 
i ja, i Ben Weatherstaff. On mi wtenczas powiedział, że taki 
mamy nieprzyjemny wyraz twarzy, jak i charakter i dlatego 
aż przykro na nas spojrzeć. Ale ja na przykład wcale nie czuję 
się taka nieprzyjemna, odkąd poznałam gila i Dicka.

— Czy masz czasem uczucie, że nienawidzisz ludzi? — 
spytał Colin.

— Owszem — odparła Mary szczerze. — Byłabym cię 
na pewno nie cierpiała, gdybym cię była poznała przed gilem 
i Dickiem.

Colin drobną swą, chudą rączkę wyciągnął i dotknął 
jej ramienia.

— Mary — rzekł — chciałbym, żebym nigdy nie był 
powiedział o tym wyrzuceniu stąd Dicka. Nienawidziłem 
cię, gdyś powiedziała, że on jest anioł, i wyśmiewałem się 
z ciebie, ale myślę, że może z niego naprawdę anioł.
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— Bo tak naprawdę, to może ja głupstwo wtenczas 
powiedziałam — przyznała Mary otwarcie — bo jak 
na anioła to on ma zanadto zadarty nos, za szerokie usta, 
zanadto połatane ubranie i zanadto mówi gwarą, ale jednak, 
gdyby w Yorkshire był anioł i mieszkał na wrzosowisku, 
gdyby był taki yorkshirski anioł, to myślę, że rozumiałby 
mowę kwiatów i wiedziałby, jak je hodować, i umiałby 
przemawiać do zwierząt tak, jak Dick, a one wiedziałyby, 
że jest ich przyjacielem naprawdę.

— Wzrok Dicka wcale nie byłby mi przykry — rzekł 
Colin — bardzo go pragnę zobaczyć.

— Cieszę się, że to mówisz — odparła Mary — 
bo widzisz… bo…

Uprzytomniła sobie teraz zupełnie nagle, że nadeszła 
chwila stosowna. Colin zaś czuł, że coś teraz się wydarzy.

— Bo co? — dopytywał gorliwie.
Mary była taka wzruszona, a taki ją jednocześnie lęk 

ogarnął, że wstała z krzesła, podeszła do Colina i obie ręce 
jego ujęła w swoje.

— Czy mogę ci zaufać? Zaufałam Dickowi, bo nawet 
ptaszki mu ufają. Czy mogę więc zaufać tobie na pewno, tak 
zupełnie na pewno? — pytała błagalnie.

Twarzyczka jej miała wyraz tak uroczysty, że chłopiec 
wyszeptał tylko:

— O tak, możesz!
— A więc Dick przyjdzie tu do ciebie jutro rano i swoje 

zwierzątka przyprowadzi z sobą.
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— O mój Boże! — zawołał Colin uszczęśliwiony.
— Ale nie koniec na tym — ciągnęła dalej Mary, blada 

z uroczystego wzruszenia. — Powiem ci coś ważniejszego. 
Są drzwi do ogrodu. Znalazłam je. Były ukryte w murze 
pod bluszczem.

Gdyby Colin był silnym, zdrowym chłopcem, byłby 
zawołał na cały głos: „hurra! hurra!” — lecz był słaby 
i nerwowy; źrenice jego poczęły się rozszerzać — tchu 
schwycić nie mógł.

— Och, Mary! — zawołał, prawie szlochając. — Czy 
będę go mógł zobaczyć? Czy będę mógł wejść? Czy będę 
żył, by móc doń wejść? — a mówiąc to, czepiał się rękami jej 
sukienki i przyciągał ją ku sobie.

— No, naturalnie, że go zobaczysz! — pogardliwie rzuciła 
Mary. — Będziesz żył, będziesz! No, nie bądź niemądry!

A była przy tym taka naturalna i nienerwowa, i dziecinna, 
że przywołała go do równowagi na tyle, że począł się śmiać, 
zaś w kilka minut potem siedziała już w swym krześle 
i opowiadała mu już nie o tym, jak sobie wyobraża, że ogród 
tajemniczy wygląda, lecz o tym, jaki jest w rzeczywistości; 
Colin zaś zapomniał o bólach i znużeniu i słuchał 
jak oczarowany.

— To zupełnie tak samo go sobie wystawiałaś — 
powiedział po chwili. — Wtedy już miałem uczucie, jakbyś 
w nim była. Pamiętasz? Powiedziałem ci to, gdyś mi pierwszy 
raz opowiadała.
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Mary zawahała się chwilkę, po czym śmiało 
wyznała prawdę.

— Widziałam go… byłam w nim — mówiła. — 
Znalazłam klucz i od kilku tygodni doń chodzę. Ale nie 
mogłam ci powiedzieć… nie mogłam, bo nie wiedziałam, czy 
ci zaufać mogę na pewno!

Rozdział XiX. „Nadeszła chwila”
Po doktora Cravena posłano naturalnie zaraz rano 

po napadzie nocnym Colina. Wzywano go zawsze zaraz, 
ilekroć taki napad miał miejsce; za każdym zaś razem, gdy 
przyjeżdżał, znajdował bladego, wymizerowanego chłopca, 
leżącego na łóżku, wstrząsanego przez łkania, nadąsanego 
i tak zdenerwowanego, że za lada słowem gotów był 
wybuchnąć nowymi łzami. W rzeczy samej doktor Craven 
nie znosił trudności wiążących się z tymi wizytami. Dlatego 
przybył tym razem do Misselthwaite dopiero po południu.

— Jakże się ma? — spytał pani Medlock podrażniony. — 
Pękną mu kiedy naczynia krwionośne w takim napadzie. 
Cała choroba tego chłopaka to histeria i brak panowania 
nad sobą.

— Więc panu doktorowi powiem — odparła pani 
Medlock — że pan doktor oczom swoim nie będzie chciał 
wierzyć. Otóż ta nieprzyjemna, niepozorna dziewczynka, 
równie dziwaczna i nieznośna jak on sam, po prostu czary 
na niego rzuciła. Jak ona to zrobiła, to trudno zrozumieć.  
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Bóg widzi, że nie ma nawet na co spojrzeć, nie słychać jej, 
by się odezwała, a jednak zrobiła to, czego by nikt z nas 
zrobić nie śmiał. Dziś w nocy wpadła na niego zupełnie jak 
dziki kot i nogami na niego tupała, i kazała mu natychmiast 
przestać krzyczeć, a tak go jakoś przeraziła, że i ucichł, 
a dzisiaj po południu… ale niech pan doktor wejdzie i sam 
zobaczy. Zupełnie nie do wiary.

To, co doktor Craven ujrzał, gdy przestąpił próg pokoju 
swego pacjenta, zdziwiło go istotnie bardzo. Gdy pani 
Medlock otworzyła drzwi, usłyszał śmiechy i chichotki. 
Colin siedział na sofie, ładnie ubrany, a siedział zupełnie 
wyprostowany i oglądał obrazki w jednej z książek 
przyrodniczych, rozmawiając z ową niepozorną, niemiłą 
dziewczynką, którą w tej chwili trudno było nazwać niemiłą, 
tak jej twarzyczka promieniała radością.

— Widzisz te długie, wijące się, niebieskie? Tych jest dużo 
— mówił Colin. — To są Delphinium.

— Dick mówi, że ostróżki, wyhodowane sztucznie — 
wołała Mary. — Już ich jest pełniusieńko.

Naraz ujrzeli doktora Cravena i zamilkli. Mary siedziała 
cicho, Colin był zły.

— Martwię się, słysząc, żeś był chory dziś w nocy, moje 
dziecko — odezwał się doktor Craven trochę zdenerwowany. 
Był on w ogóle dość nerwowy.
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— Czuję się teraz lepiej, wiele lepiej — odparł Colin 
wyniośle, jak młody radża. — Jutro lub za dwa dni, jeśli 
będzie ładnie, wyjadę w moim fotelu do ogrodu. Potrzeba mi 
świeżego powietrza.

Doktor Craven usiadł przy nim, badał puls i przyglądał 
mu się uważnie.

— Dobrze, ale musi być bardzo ładnie i ciepło — 
powiedział — i musisz bardzo uważać na siebie, by się 
nie przemęczyć.

— Świeże powietrze mnie nie zmęczy — rzekł 
młody radża.

Ponieważ zdarzało się niejednokrotnie, że tenże sam 
młody panicz wrzeszczał wniebogłosy z wściekłości i upierał 
się, że na powietrzu zaziębi się i umrze — przeto nic 
dziwnego, że doktor się nieco zdumiał.

— Myślałem, że nie lubisz świeżego powietrza — 
powiedział.

— Nie lubię, jak jestem sam — odparł radża — ale moja 
kuzynka wyjdzie razem ze mną.

— No i oczywiście pielęgniarka? — poddał 
doktor Craven.

— Nie, pielęgniarka w domu zostanie — rzekł tak 
wyniośle, że Mary mimo woli przypomniało się, jak wyglądał 
młody książę hinduski ze swoją szatą naszywaną drogimi 
kamieniami i z ogromnymi rubinami na ciemnych rękach, 
którymi znak dawał, ilekroć rozkazywał służbie zbliżyć się do 
siebie z pokłonami i rozkazy im wydawał.
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— Moja kuzynka wie, jak się ze mną obchodzić. Zawsze 
mi jest lepiej, ilekroć ona jest ze mną. Ostatniej nocy 
pomogła mi bardzo. A jeden silny chłopiec będzie pchał mój 
fotel na kółkach.

Doktor Craven przeląkł się nie na żarty. Kto wie? Jeśli 
temu anemicznemu, histerycznemu chłopcu uda się 
wyzdrowieć, natenczas on sam straci na zawsze nadzieję 
odziedziczenia Misselthwaite; lecz doktor, jakkolwiek 
słabego charakteru, nie był jednak człowiekiem bez 
sumienia i nie chciałby, aby Colin znaleźć się mógł 
w istotnym niebezpieczeństwie.

— Dobrze; lecz ten chłopiec musi być silny i staranny 
— powiedział. — No i koniecznie muszę się dowiedzieć 
pewnych o nim danych. Kto on? Jak się nazywa?

— To Dick — przemówiła nagle Mary. Zdawało jej się, 
że ktokolwiek zna wrzosowisko, ten oczywiście nie może 
nie znać Dicka. I nie myliła się. Dostrzegła zaraz, że twarz 
doktora Cravena rozpogodziła się uśmiechem.

— Ach! Więc to Dick! — powiedział. — Jeśli to Dick, to 
już mogę być o ciebie spokojny. Silny on i sprężysty jak te 
małe koniki stepowe.

— A przy tym jest rzetelny — odezwała się Mary gwarą. 
— To najuczciwszy, najrzetelniejszy chłopiec w Yorkshire. — 
Mówiła przy tym gwarą Dicka i zapomniała się.

— Czy to od Dicka nauczyłaś się tak mówić? — spytał 
doktor Craven, śmiejąc się szczerze.
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— Uczę się tego tak samo, jak bym się uczyła 
po francusku — chłodno odparła Mary. — To to samo, 
co gwara tubylcza w Indiach. Ludzie zdolni starają się jej 
nauczyć. Mnie się tutejsza gwara podoba i Colinowi również.

— No, dobrze, dobrze — rzekł doktor. — Jeśli was to 
bawi, to sobie mówcie, szkody wam to nie zrobi. Colinie, czy 
w nocy zażywałeś brom?

— Nie — odpowiedział Colin. — Najpierw nie chciałem 
zażyć, a potem Mary mnie uspokoiła i uśpiła, opowiadając 
mi przyciszonym głosem o tym, jakie wiosna w ogrodzie 
cuda czyni.

— To pochlebne dla Mary — rzekł doktor Craven, coraz 
więcej zdumiony, spoglądając na nią z ukosa, zaś panna 
Mary cichutko siedziała na krześle, zapatrzona obojętnie 
w dywan. — To widoczne, że ci dużo lepiej, lecz nie wolno 
ci zapominać…

— Właśnie, że chcę zapomnieć — przerwał znów młody 
radża. — Kiedy sam tu leżę i rozpamiętuję, to zaczyna 
mnie wszystko boleć i myślę o rzeczach takich, od których 
muszę płakać i krzyczeć, bo tak ich nienawidzę. Gdyby 
był gdzie blisko jaki doktor, który by mi kazał zapominać, 
zamiast pamiętać, to chciałbym, by go do mnie sprowadzili. 
— I zrobił ruch ręką, która w tej chwili powinna była być 
pokryta rubinami. — Kuzynka moja pomaga mi dlatego, 
że przy niej zapominam.
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Nigdy jeszcze wizyta doktora Cravena po napadzie 
nie była tak krótka; zwykle zmuszony bywał zostać 
i przedsiębrać wiele różnych zabiegów. Tego popołudnia 
nie przepisał żadnego nowego lekarstwa, żadnych nie 
dał zaleceń i oszczędzono mu scen nieprzyjemnych. 
Był bardzo zamyślony, gdy schodził ze schodów, a pani 
Medlock zauważyła, że był bardzo zakłopotany, gdy z nią 
w bibliotece rozmawiał.

— No, prawda, panie doktorze, że to nie do wiary? — 
rzekła nieśmiało.

— To pewna, że zaszedł zwrot w całej sprawie — odparł 
doktor. — A nie można zaprzeczyć, że teraz znacznie 
mu lepiej.

— Myślę, że Zuzanna Sowerby ma rację — mówiła 
pani Medlock. — Wczoraj zatrzymałam się u niej, jadąc do 
Thwaite, i pogawędziłyśmy trochę. A ona powiedziała tak: 
„No, dobrze, Saro Anno, być może, że ona nie jest dobra 
i może nieładna, ale zawsze to dziecko, a dziecko ciągnie do 
dziecka”. Zuzanna Sowerby i ja chodziłyśmy razem do szkoły.

— To najlepsza pielęgniarka, jaką znam — rzekł doktor 
Craven. — Jak tylko ona jest gdzie przy chorym, to z góry 
wiem, że mój pacjent wyzdrowieje.

Pani Medlock uśmiechnęła się błogo. Kochała 
Zuzannę Sowerby.

— Ona tak potrafi dobrze wytłumaczyć każdemu swoje 
myśli — trzepała dalej. — Dzisiaj całe rano rozmyślałam  
nad jedną rzeczą, którą mi wczoraj powiedziała.  



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

443Tajemniczy ogród Tekst oryginalny

Mówi mi tak: „Razu pewnego, gdy strofowałam dzieci 
za to, że się pobiły, powiedziałam im tak: »Jakem była 
w szkole, to mnie na geografii uczyli, że ziemia ma kształt 
pomarańczy, a zanim skończyłam dziesięć lat, doszłam do 
przekonania, że cała pomarańcza do nikogo nie należy. 
Nikt nie ma na własność więcej nad ten kawałek, na którym 
żyje, a czasem to się dobrze53 zdaje, że nie ma miejsca dla 
wszystkich. I niech nikt z was nie waży mi się myśleć, 
że cała pomarańcza do niego należy, bo tak nie jest, a nie 
przekonacie się o tym inaczej, jak tylko wtenczas, kiedy was 
kto mocno potrąci«. Otóż dziecko od początku się uczy, 
że nie ma sensu chcieć sobie zagrabić całą pomarańczę ze 
skórką i ze wszystkim. Jakby tak kto chciał zrobić, to by 
i pestek nie dostał, a choćby je i dostał, to zbyt one gorzkie, 
by je można było zjeść”.

— To rozumna kobieta — rzekł doktor Craven, 
nakładając płaszcz.

— Tak, tak; umie ona wyrazić swoje myśli — kończyła 
pani Medlock, kontenta ogromnie. — Nieraz jej mówiłam, 
że gdyby była inna i nie mówiła taką rozwlekłą gwarą, to 
powiedziałabym, że jest bardzo inteligentna.
 

Następnej nocy Colin spał bez przebudzenia, a gdy rano  
oczy otworzył, leżał cicho i uśmiechał się, nie wiedząc nawet  
o tym — uśmiechał, bo było mu tak jakoś dziwnie dobrze. 
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Przyjemnie mu było, że się obudził, przewracał się 
i przeciągał z poczuciem, że mu jest dobrze. Miał uczucie, 
że prysły jakieś cienkie, niewidzialne nici, które go dotąd 
trzymały na uwięzi. Nie wiedział o tym, że doktor Craven 
byłby powiedział, że nerwy jego uspokoiły się i wypoczęły. 
Zamiast leżeć, patrzeć na sufit i żałować, że się obudził, jak 
to dawniej bywało, miał Colin głowę pełną planów, jakie 
układał z Mary dnia poprzedniego, pełną obrazów ogrodu 
i Dicka, i jego zwierzątek. Tak miło było mieć o czym myśleć! 
Nie leżał tak więcej nad dziesięć minut, gdy posłyszał tupot 
nóżek na korytarzu i Mary stanęła pod drzwiami.W sekundę 
potem była w pokoju, podbiegła do łóżka, przynosząc 
z sobą prąd świeżego powietrza przesyconego wonią 
wiosennego poranka.

— Byłaś na dworze! Byłaś, prawda? Znów tak pachniesz 
listkami i świeżością — wołał Colin.

Mary biegła szybko, włosy miała rozplecione, rozwiane 
i cała jaśniała i promieniała radością, a twarzyczka jej 
była zaróżowiona.

— Tak cudnie na dworze! — mówiła, zdyszana szybkim 
biegiem. — Nigdy w życiu nie widziałeś chyba nic równie 
cudnego! Przyszła! Myślałam już wtenczas rano, że nadeszła, 
ale dopiero zbliżała się. Teraz jest już tutaj! Przyszła, przyszła 
Wiosenka! Dick tak mówi!

— Przyszła naprawdę? — zawołał Colin, a choć 
rzeczywiście o wiośnie nie miał wyobrażenia, przecież serce 
mu żywiej bić poczęło. Usiadł na łóżku.
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— Otwórz okno! — dodał, śmiejąc się trochę z radosnego 
podniecenia, trochę z własnej fantazji. — Może usłyszymy 
wesołe śpiewy i granie!

A choć mówił to tylko śmiejąc się, poskoczyła Mary 
natychmiast do okna; otworzyła je w okamgnieniu na oścież 
— a pokój w tejże chwili zapełniać się począł świeżością, 
łagodnym wiewem, wonią wiosenną i śpiewem ptasząt.

— Widzisz! To świeże powietrze! — mówiła. — Leż 
na wznak i wdychaj je całą piersią. Dick tak robi, gdy czasami 
położy się na wrzosach. Mówi, że je wtedy czuje w żyłach 
i daje mu ono moc i uczucie, że mógłby żyć zawsze, zawsze. 
Wdychaj je więc i wdychaj.

Powtarzała tylko słowa Dicka, lecz niemniej opanowała 
całkiem wyobraźnię Colina.

— Zawsze, zawsze! Czy mu to takie daje wrażenie? — 
spytał, robiąc, jak mu kazała, i wdychając pełną piersią 
świeże, wonne powietrze, aż naraz poczuł, że dzieje się z nim 
coś nieznanego mu, a cudnego.

Mary znów podeszła do łóżka.
— Wszystko zaczyna kiełki z ziemi wypuszczać  

— mówiła śpiesznie. — Kwiaty się rozwijają, pąkiem 
zielonym wszystko się okrywa i ta zieleń świeża pokrywa  
już całą szarość; a ptaszki tak śpieszą z budowaniem 
gniazdek, lękając się opóźnić, że niektóre walczą  
o miejsca w tajemniczym ogrodzie.  
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A nasze krzewy róż tak są żywe, tak żywe, aż radość 
spojrzeć; w lesie pełno pierwiosnków i anemonów, 
a te nasionka, któreśmy zasiali, wszystkie powschodziły, 
a Dick przyprowadził liska, kawkę i wiewiórki, i młode, 
malutkie jagniątko.

Odpoczęła — zaczerpnęła powietrza. Nowo narodzone 
jagnię znalazł Dick trzy dni temu — wśród krzaków janowca 
na wrzosowisku — leżało przy matce nieżywej. Nie było to 
pierwsze jagniątko bez matki, jakie znalazł, toteż wiedział, 
jak się z nim obchodzić. Zabrał je z sobą do chatki, zawinięte 
w bluzkę — położył je tam blisko pieca i nakarmił ogrzanym 
mlekiem. Było to słodkie stworzonko z ślicznym, dziecinnym 
pyszczkiem i nóżkami trochę za długimi do takiego 
drobnego ciałka. Dick na ręku je tu przyniósł, buteleczkę ze 
smoczkiem miał w tej samej kieszeni, co wiewiórkę, a gdy 
Mary siedziała pod drzewem z jagniątkiem skulonym na jej 
łonie, odczuwała taką niezwykłą radość, że ze wzruszenia 
mówić nie mogła. Jagniątko — jagniątko! Żywe jagniątko, 
które trzymała na ręku jak dziecko maleńkie!

Opisywała to wszystko Colinowi, a chłopczyk leżał 
zasłuchany, oddychając pełną piersią, gdy do pokoju weszła 
pielęgniarka. Przeraził i zdumiał ją nieco widok otwartego 
okna. Nieraz w upalne dnie dusiła się z braku powietrza, 
gdyż pacjent jej upierał się, że przy otwartym oknie można 
się zaziębić.

— Czy panicz pewny, że się nie zaziębi? — zapytała.
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— Nie — brzmiała odpowiedź. — Wdycham świeże 
powietrze. To wzmacnia. Do śniadania wstanę, kuzynka 
moja zje razem ze mną.

Tłumiąc uśmiech, pielęgniarka wyszła dać dyspozycję 
przyniesienia dwóch śniadań. Znajdowała54, że w kredensie 
jest daleko zabawniej niż w pokoju chorego, a w danej 
chwili każdy był żądny wiadomości z piętra. Żartowali sobie 
z małego odludka, który, zdaniem kucharza „trafił nareszcie 
na równego sobie”. Służba cała wymęczona była „napadami” 
Colina, a kamerdyner, który był człowiekiem familijnym, 
nieraz wygłaszał swoje zdanie, że „inwalida” byłby zdrów, 
żeby go krótko trzymali.

Gdy chłopczyk siedział już na sofie i śniadanie na obojga 
zostało podane, oznajmił pielęgniarce górnie i wyniośle jak 
prawdziwy radża, co następuje:

— Przyjdą mnie tu dzisiaj rano odwiedzić pewien 
chłopiec, lis i kawka, i dwie wiewiórki, i malutkie jagniątko 
nowo narodzone. Proszę mi ich przyprowadzić, skoro 
tylko przyjdą — mówił. — Nie wolno zatrzymywać ich 
w kredensie i bawić się ze zwierzątkami. Zaraz mi ich tu 
proszę wpuścić.

Pielęgniarka usta otworzyła ze zdumienia.
— Do usług, sir — odparła.
— Powiem ci, co możesz zrobić — dodał Colin. — 

Możesz powiedzieć Marcie, by ich tu wprowadziła. Ten 
chłopiec bowiem to Marty brat. Na imię mu Dick i jest 
czarodziejem zwierząt.
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— Mam nadzieję, że te zwierzęta nie ugryzą panicza — 
rzekła pielęgniarka.

— Mówiłem ci przecież, że on jest czarodziejem — rzucił 
Colin ostro. — Zwierzęta czarodziejów nie gryzą nigdy.

— W Indiach są czarodzieje żółwi — wtrąciła Mary. — 
Mogą oni głowy tych żółwi kłaść sobie do ust.

— O mój Boże! — wstrząsnęła się pielęgniarka.
Spożyli śniadanie przy otwartym oknie i cudnym 

powiewie wiosennym. Colin zajadał z apetytem, Mary 
przyglądała mu się z powagą i zajęciem.

— Zobaczysz, że teraz utyjesz tak samo, jak ja — mówiła. 
— W Indiach nigdy nie miałam apetytu, a teraz zawsze, 
i cieszy mię jedzenie.

— Ja też cieszyłem się, myśląc o dzisiejszym śniadaniu — 
odrzekł Colin. — Może to już skutek świeżego powietrza. Jak 
myślisz, kiedy przyjdzie Dick?

Lecz Dick nie kazał na siebie czekać. W jakieś dziesięć 
minut Mary palec podniosła:

— Posłuchaj! — zawołała. — Słyszysz głos kawki? Colin 
nasłuchiwał i uszu jego doszedł najzabawniejszy głos, jaki 
usłyszeć można w domu — było to ochrypłe kau-kau.

— Słyszę — odparł.
— To Sadza — objaśniała Mary. — Posłuchaj teraz! Czy 

słyszysz takie ciche beczenie?
— Och! Słyszę! — zawołał Colin zarumieniony z radości.
— To owo jagniątko nowo narodzone — rzekła Mary. — 

Już idą!
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Dick miał grube, ciężkie buty i choć starał się stąpać jak 
najostrożniej, to przecież odgłos jego kroków rozbrzmiewał 
donośnie w długim korytarzu. Mary i Colin słyszeli, jak szedł 
— szedł, aż przeszedł przez drzwi zamknięte na wyłożony 
miękkim dywanem przedpokój Colina.

— Proszę łaski panicza — mówiła Marta, otwierając drzwi 
— oto jest Dick ze swoimi zwierzątkami.

Dick wszedł, mając na ustach swój najszczerszy uśmiech. 
Niósł jagniątko na ręku, obok niego deptał młody, rudy lisek. 
Orzeszek siedział mu na lewym ramieniu. Sadza na prawym, 
zaś z kieszeni wyglądał figlarny pyszczek i łapki Łupinki.

Colin wolno usiadł i patrzył, patrzył — tak jak patrzył, 
skoro pierwszy raz ujrzał był Mary; tym jednak razem było 
to spojrzenie pełne podziwu i radości. W rzeczywistości 
to pomimo wszystkiego, co słyszał, nie miał wyobrażenia, 
jak ten chłopiec będzie wyglądał, jak również nie zdawał 
sobie sprawy z tego, że jego lis i kawka, i wiewiórka, i jagnię 
mogą być tak blisko niego i niejako cząstkę jego stanowić. 
Colin w życiu swoim nigdy jeszcze nie rozmawiał z żadnym 
chłopcem i tak był olśniony swą radością, że nawet nie 
pomyślał o rozmowie.

Lecz Dick nie był ani nieśmiały, ani zawstydzony. 
Podobnie jak wtedy, gdy pierwszy raz spotkał się z kawką, 
a ona nie rozumiała jego mowy i tylko patrzyła. Każde 
stworzenie musi się wpierw upewnić, z kim ma do czynienia. 
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Podbiegł swobodnie do sofy i złożył Colinowi jagnię 
na kolanach; stworzonko zaś przytuliło się od razu do 
ciepłego, welwetowego ubranka i poczęło szukać, noskiem 
kręcić i kędzierzawym łebkiem z lekka trącać go w bok. 
Rzecz prosta, że teraz nikt by nie mógł milczeć.

— Co ono robi? — spytał Colin. — Czego ono chce?
— Chce matki — odpowiedział Dick, śmiejąc się coraz 

więcej. — Przyniosłem je paniczowi trochę głodne, bom 
wiedział, że panicz chętnie popatrzy, jak się będzie karmić.

Uklęknął przy kanapie i wyjął z kieszeni buteleczkę 
i smoczek.

— Pójdź tu, maleńki — powiedział, odwracając delikatnie 
małą, kędzierzawą główkę brunatną ręką. — Tego ci się 
zachciewa. Z tego tu więcej wyciągniesz niż z aksamitnego 
ubranka. Masz! — i włożył smoczek w miękki pyszczek 
zwierzątka, jagnię zaś poczęło ssać z chciwością.

Teraz już temat do rozmowy był gotów. Tymczasem jagnię 
zasnęło, posypały się pytania jak grad, Dick zaś odpowiadał 
na wszystkie. Mówił, jak znalazł jagniątko o wschodzie 
słońca, trzy dni temu. Stał na wrzosowisku i przysłuchiwał 
się skowronkowi i przyglądał się, jak wzlatuje coraz to wyżej 
i wyżej ku niebu, aż stał się jak maleńki punkcik na błękicie.

— Byłbym go z oczu stracił całkiem, gdyby  
nie śpiewał, i myślałem sobie, jak też można go słyszeć,  
gdy go nie widać wcale… aż tu naraz usłyszałem inny  
głos oddalony w krzakach janowca.  
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Było to ciche beczenie i zaraz wiedziałem, że to młode 
jagniątko głodne i że nie byłoby głodne, gdyby nie było 
straciło matki, i zacząłem szukać. Dobrzem się musiał 
narozglądać, naszukać. Łaziłem tam i sam w janowcu 
i dokoła, wszędzie i ciągle mi się zdawało, że nie idę w dobrą 
stronę. Nareszcie przy skale, na krańcu wrzosowiska 
zobaczyłem coś białego; wdrapałem się i znalazłem to 
maleństwo na pół żywe z zimna i beku.

W czasie całego opowiadania Sadza uroczyście 
wylatywała i wlatywała przez okno i krakała uwagi 
o otoczeniu, podczas gdy Orzeszek i Łupinka robiły 
wycieczki wśród starych drzew w ogrodzie — biegały 
po pniach — zwiedzały gałęzie. Kapitan leżał skulony obok 
siedzącego na ziemi przy kominku Dicka.

Oglądali ryciny w książkach przyrodniczych, a Dick znał 
nazwy popularne wszystkich kwiatów i wiedział, które z nich 
rosną już w tajemniczym ogrodzie.

— Tego nazwania nie znam — mówił, wskazując na kwiat, 
pod którym była nazwa „ Aquilegia ”, ale u nas to się nazywa 
orlik, a tamto to są lwie pyszczki albo lnianki — i oba rosną 
dziko; lecz te oto są ogrodowe, z odmianami i większe. 
Orlików dużo jest tu w ogrodzie. Jak się rozwiną, to będą 
wyglądały jak mnóstwo motyli biało-niebieskich.

— Muszę je zobaczyć! — wołał Colin. — Muszę 
je zobaczyć!

— Musisz koniecznie — rzekła Mary bardzo poważnie. — 
I nie traćmy czasu!
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 Rozdział XX. „będę żył zawsze, zawsze, 
zawsze”
Tymczasem zniewoleni byli czekać więcej niż tydzień, 

ponieważ najpierw nastały dni bardzo wietrzne, potem zaś 
Colin zagrożony był katarem, które to dwie przeszkody 
razem wzięte byłyby go niewątpliwie doprowadziły do 
pasji, gdyby nie to, że było tyle tajemniczych planów do 
układania i gdyby nie Dick, który przychodził codziennie, 
choćby na parę minut, opowiedzieć o wszystkim, co się 
działo na wrzosowisku, w lesie, na polankach, żywopłotach 
i na brzegach strumieni. To, co opowiadał o kunach, 
łasicach, wydrach, szczurach wodnych, że już nie wspomnę 
o ptakach, wystarczyłoby do wprowadzenia w zachwyt, tym 
bardziej, że się słyszało z ust samego czarodzieja zwierząt tyle 
szczegółów poufnych i że można było wyobrazić sobie, z jaką 
gorliwością, zapałem i lękiem cały ten pracowity, podziemny 
światek pracował.

— One takie same, jak my — mówił Dick — tylko 
że zwierzęta muszą sobie domy budować co rok. I tyle im to 
daje pracy, że się ciągle muszą śpieszyć.

Najwięcej jednak pochłaniały ich przygotowania, jakie 
trzeba było przedsięwziąć, zanim będzie można Colina 
przewieźć do tajemniczego ogrodu. Nikt nie mógł widzieć 
fotela na kółkach, Dicka i Mary po przejściu pewnego 
zakrętu w krzewach i przejściu na zewnętrzną drogę 
pod okrytym bluszczem murem.
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W miarę jak dnie mijały, utwierdzał się Colin coraz więcej 
w przekonaniu, że tajemniczość otaczająca ogród stanowi 
jeden z największych jego uroków. Nie można tego zepsuć. 
Niech nikt nie podejrzewa nawet, że mają tajemnicę. Niech 
wszyscy myślą, że sobie ot, po prostu wychodzi z Mary 
i Dickiem do ogrodu, ponieważ może znieść, by tych dwoje 
na niego patrzyło. Miewali z sobą długie, tajemniczego 
czaru pełne rozmowy o swej przyszłej wyprawie. Więc 
tak: pójdą najpierw w górę tą ścieżką, potem w dół tamtą, 
później w poprzek owej dróżki — naokoło fontanny — 
obejdą klomby tam się znajdujące i będą udawali, że ich 
bardzo zajmuje przyglądanie się flancowaniu kwiatów 
pod dozorem pana Boacha. To będzie takie naturalne, 
że nikomu do głowy nie przyjdzie, że mają jakieś tajemnicze 
zamiary. Potem wejdą na ścieżki zadrzewione, zginą z oczu 
i dotrą do wielkiej alei. Tak wypracowali w najdrobniejszych 
szczegółach plan pochodu, jak wielcy generałowie 
wypracowują przed bitwą plany wojenne.

Wiadomości o tym, co się działo w pokoju „chorego”, 
nabierały tymczasem rozgłosu i dotarły przez służbę 
kredensową do chłopaków stajennych i ogrodników — 
niemniej jednak zdumiał się dnia pewnego pan Boach, gdy 
z pokoju pana Colina, którego to pokoje nigdy nie danym 
mu było oglądać, otrzymał rozkaz stawienia się osobiście 
przed oblicze jego wielmożności, bowiem pan Colin 
osobiście pragnął się z nim rozmówić.
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— No, no — powtarzał sobie, spiesznie zmieniając 
ubranie — co to z tego będzie? Jego Królewska Mość, którego 
nikt nie oglądał, przywołuje do siebie człowieka, którego 
w życiu nie widział!

Nie można twierdzić, żeby pan Boach nie był ciekawy. 
Nawet z daleka nigdy okiem nie rzucił na Colina, a słyszał 
mnóstwo przesadnych wersji o jego dziwnym wejrzeniu 
i wybrykach chorego organizmu. Najczęściej wszakże 
słyszał, że chłopiec lada moment może umrzeć, a pełno było 
opowieści fantastycznych o plecach garbatych i o bezwładzie 
nóg, które to opowieści rozsiewane bywały przez ludzi, 
którzy nigdy Colina nie widzieli.

— Wszystko się zmienia w tym domu, panie Boach 
— mówiła pani Medlock, prowadząc ogrodnika tylnymi 
schodami na korytarz wiodący do tajemniczych dlań 
dotąd apartamentów.

— Miejmy nadzieję, że zmieni się na lepsze — odparł.
— Trudno, żeby się mogło co odmienić tu na gorsze — 

ciągnęła dalej — a choć to wszystko dziwne, to jednak dla 
niejednego teraz łatwiejsze jest spełnianie obowiązku. Niech 
się tylko pan nie dziwi, panie Boach, jak się pan znajdzie 
naraz wśród menażerii i ujrzy brata Marty Sowerby, Dicka, 
rządzącego się jak we własnym domu i śmielszego niż pan 
albo ja.

Coś magicznego istotnie otaczało osobę Dicka, jak w to 
święcie wierzyła Mary. Gdy bowiem pan Boach usłyszał jego 
imię, uśmiechnął się poczciwie.
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— Ten by się czuł u siebie równie dobrze w Buckingham 
Palace55, jak na dnie kopalni węgla — odparł. — A jednakże 
to nie przez zuchwalstwo i arogancję, lecz jest to po prostu 
uroczy chłopiec.

Może to jednakże dobrze się stało, że go naprzód 
przygotowano, bo by się był przeraził. Skoro bowiem 
otworzyły się drzwi sypialni, duża kawka, siedząca jak 
u siebie na poręczy wysokiego, rzeźbionego krzesła, 
zaanonsowała przybysza głośnym „kau-kau”. Pomimo 
ostrzeżeń pani Medlock pan Boach w samą porę 
powstrzymał się od uskoczenia w tył.

Młody radża nie leżał ani w łóżku, ani na sofie. Siedział 
w fotelu, a przy nim stało młode jagnię, wachlując ogonkiem 
z zadowoleniem, bowiem Dick klęczał obok, dając mu mleko 
z butelki. Wiewiórka siedziała na pochylonym grzbiecie 
Dicka i chrupała orzech. Mała zaś dziewczynka z Indii 
siedziała na wielkim podnóżku i przyglądała się.

— Oto jest pan Boach, paniczu — oznajmiła 
pani Medlock.

Młody radża odwrócił się i zmierzył poddanego swego 
od stóp do głowy — takie przynajmniej wrażenie miał 
pan Boach.

— Ach, więc to Boach? — powiedział. — Prosiłem 
o przyjście, bo mam kilka ważnych zleceń.

— Do usług, sir — odparł Boach, myśląc sobie w duszy, 
że pewno otrzyma rozkaz wykarczowania w parku 
wszystkich dębów lub zamienienia sadu na stawy rybne.
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— Dzisiaj po południu wyjadę w moim fotelu do ogrodu 
— mówił Colin. — Jeśli mi świeże powietrze posłuży, 
będę wyjeżdżał codziennie. Jak będę w ogrodzie, niechaj 
żadnego z ogrodników nie będzie w pobliżu Wielkiej Alei 
i murów ogrodowych. Niech mi się żaden z nich pokazać 
tam nie waży. Wyjadę około drugiej po południu, a im 
wolno będzie wrócić do zajęcia dopiero wtedy, gdy dam 
odpowiedni rozkaz.

— Wedle rozkazu, sir — odparł pan Boach z widoczną 
ulgą, że dęby zostaną nienaruszone, a sady niezmienione.

— Mary — rzekł Colin, zwracając się do niej — jak to 
się mówi w Indiach po skończonej rozmowie, gdy się chce 
zostać samym?

— Mówi się tak: teraz pozwalam odejść — odpowiedziała 
Mary. Radża skinął ręką.

— A teraz pozwalam odejść, Boach — powiedział. — 
Proszę nie zapomnieć, że to bardzo ważne.

— Kau-kau! — zrobiła uwagę kawka trochę ochryple, 
lecz uprzejmie.

— Do usług, sir! Ścielę się do stópek! — rzekł pan Boach, 
pani Medlock zaś wyprowadziła go z pokoju.

Na korytarzu począł się z wolna uśmiechać, aż zaśmiał 
się serdecznie — był bowiem z natury człowiekiem 
dobrego serca.

— Słowo daję! — powiedział — to dopiero nabrał 
wielkopańskich manier! Myślałby kto, że to cała rodzina 
królewska w jednej osobie!
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— Mój ty Boże! — zawołała pani Medlock. — Musieliśmy 
wszyscy pozwolić sobie po głowie tańcować, odkąd się 
urodził nieomal, nic dziwnego, że mu się zdaje, że ludzie 
na to stworzeni, by nimi mógł rządzić!

— Jeśli będzie żył, to może z tego wyrośnie — poddał 
pan Boach.

— Jedno to wiem na pewno — rzekła pani Medlock. — 
Jeżeli będzie żył, a ta indyjska panna będzie tu mieszkała, to 
ręczę, że go nauczy, że do niego nie należy cała pomarańcza, 
jak mówi Zuzanna Sowerby. A on powoli dojdzie do 
świadomości, która cząstka jego jest własnością.

W pokoju zaś siedział Colin oparty na poduszkach.
— Teraz wszystko już pewne — powiedział. — I dzisiaj 

po południu go zobaczę, dzisiaj po południu wejdę do niego!
Dick ze swymi stworzonkami wrócił do ogrodu. Mary 

została z Colinem. Nie wyglądał na zmęczonego, lecz był 
niesłychanie spokojny cały czas przed śniadaniem i przez 
cały czas trwania tegoż. Dziwiła się, dlaczego tak jest, 
i spytała go.

— Takie ci się ogromne oczy zrobiły, Colinie — 
powiedziała. — Jak tylko myślisz, to ci się robią takie 
ogromne oczy, jak dwa koła. O czymże tak rozmyślasz?

— Muszę ciągle myśleć o tym, jak też wygląda — 
odpowiedział.

— Co? Ogród? — spytała Mary.
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— Wiosna — odpowiedział. — Myślałem właśnie o tym, 
żem nigdy jej nie widział. Rzadko kiedy wychodziłem, a gdy 
wychodziłem, tom nie patrzał. Nie zastanawiałem się nigdy.

— W Indiach to i ja wiosny nie widziałam, bo jej tam nie 
było — rzekła Mary.

Zamknięty w pokoju i chorowity całe życie, miał Colin 
więcej rozbudzoną56 wyobraźnię niż dziewczynka, w każdym 
bowiem razie największą część czasu spędzał nad cudnymi 
książkami i rycinami.

— Dzisiaj rano, gdy tu wbiegłaś i powiedziałaś: „przyszła, 
przyszła”, doznałem dziwnego uczucia. Zdawało mi się, 
że idzie coś ogromną procesją z dźwiękami trąb i muzyki. 
W jednej z książek mam taki obrazek: tłum ślicznych pań 
i panów, i dzieci z girlandami, gałązkami okrytymi kwiatem, 
a wszyscy się śmieją, tańczą, przygrywają na fujarkach. 
Dlatego ci powiedziałem: „może usłyszymy weselne śpiewy 
i granie”.

Zaśmiali się oboje nie dlatego, żeby ta myśl była śmieszna, 
lecz dlatego, że im się obojgu tak podobała.

Chwilkę później pielęgniarka ubrała Colina. Zauważyła 
ona, że zamiast leżeć jak kłoda podczas ubierania, usiadł 
i starał się sam sobie radzić, a cały czas śmiał się i rozmawiał 
z Mary.

— To panicza dobry dzień, sir — powiedziała do doktora 
Cravena, który przyszedł wszystko skontrolować. — W takim 
jest doskonałym humorze, że zaraz jest silniejszy.
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— Zajrzę tu jeszcze później po południu, kiedy już wróci 
ze spaceru — rzekł doktor Craven. — Muszę zobaczyć, jak 
mu też to wyjście posłuży. Chciałbym — dodał bardzo cicho 
— żeby pozwolił pani iść także.

— Wolę z góry się tego wyrzec, sir, zanim 
mu się to zaproponuje — odparła pielęgniarka 
z nagłym postanowieniem.

— Nie upieram się przy poddaniu mu tej myśli — rzekł 
doktor z cieniem zdenerwowania. — Zróbmy doświadczenie. 
Dick to porządny chłopak; niemowlę nowo narodzone bym 
mu powierzył.

Najsilniejszy służący w domu zniósł Colina ze schodów 
i usadowił w fotelu na kółkach, przy którym z boku już 
czekał Dick. Gdy go okrył pledami i poduszki podłożył, 
radża skinął ręką jemu i pielęgniarce.

— A teraz pozwalam wam odejść — powiedział i oboje 
zniknęli czym prędzej, a wyznać należy, że oboje chichotali 
z radości, gdy się szczęśliwie znaleźli w domu.

Dick począł wolno i statecznie popychać fotel. Panna 
Mary szła obok, zaś Colin oparł głowę o poduszki  
i wzniósł oczy ku niebu. Błękitna kopuła wydawała się 
dzisiaj ogromnie wysoka, a małe, śnieżne obłoczki zdawały 
się być stadem białych gołębi z rozpostartymi skrzydłami, 
szybujących po błękitnym przeźroczu. Od wrzosowiska  
szły podmuchy łagodne, przesycone dziwnie jakąś  
dziką, czystą, przesłodką wonią.  
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Colin drobną swą piersią wdychał te wonie, a oczy jego 
szeroko rozwarte wyglądały tak, jakby to one słuchały — 
słuchały zamiast uszu.

— Ile też to słyszeć się daje śpiewu i brzęczenia, 
i nawoływania! — mówił. — Co to za zapach wiatr od 
wrzosowiska przynosi?

— Janowiec i przytulia na wrzosowisku zaczynają kwitnąć 
— odparł Dick. — Co tam dzisiaj pszczół przy nich pracuje!

W parku podczas całej drogi nie zobaczyli żywej duszy. 
Bo też istotnie wypędzono po prostu wszystkich ogrodników 
i ich pomocników. Pomimo to kręcili się tu i tam pomiędzy 
krzewami, objechali wokoło fontanny, wokoło klombów, 
posuwając się z góry uplanowaną drogą — tylko by mieć 
przyjemność tajemniczości. Lecz gdy wreszcie zakręcili 
w Wielką Aleję przy obrosłych bluszczem murach, 
opanowało ich dziwne wzruszenie, tak że nie umiejąc 
wytłumaczyć sobie przyczyny, poczęli mówić szeptem:

— To tutaj — dyszała Mary. — Tutaj zwykle 
spacerowałam i myślałam, myślałam.

— Tutaj? — wołał Colin, szukając wzrokiem wśród 
bluszczów z ciekawą gorliwością. — Lecz dostrzec nic nie 
mogę — wyszeptał. — Wszak tu nie ma drzwi.

— I ja tak myślałam — odparła Mary.
Nastąpiło pełne uroczystego skupienia milczenie — 

posunęli się naprzód.
— To jest ogród, w którym pracuje Ben Weatherstaff — 

objaśniała dalej Mary.
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— Tutaj? — pytał Colin.
Uszli kilka kroków, po czym znów Mary wyszeptała:
— Tutaj zaś gil przeleciał przez mur — wyrzekła.
— Tutaj! — zawołał Colin. — Jakżebym chciał, by 

tu przyfrunął!
— A tu — wskazywała Mary z uroczystym przejęciem 

na duży krzak bzu, tu, przysiadł na grudzie ziemi i pokazał 
mi klucz.

Colin usiadł.
— Gdzie? Gdzie? Tutaj? — pytał, a oczy miał tak wielkie, 

jak wilk w Czerwonym Kapturku w chwili, gdy tenże zwrócił 
na nich uwagę. Dick przystanął — fotel na kółkach zatrzymał 
się w miejscu.

— Tu zaś — mówiła Mary, podchodząc na rabatę tuż przy 
bluszczu — podeszłam, by z nim pogadać, a on zaćwierkał 
do mnie z wierzchołka muru. To oto jest bluszcz, który wiatr 
odgarnął — i ujęła w rękę zwieszającą się zieloną zasłonę.

— Och! Naprawdę! — szeptał Colin.
— A tutaj jest klamka i drzwi. Dicku, wepchnij wózek, 

prędko-prędko!
Dick zaś uczynił to jednym silnym, statecznym, 

wspaniałym ruchem.
Lecz Colin w tymże momencie oparł się o poduszki,  

choć dyszał z rozkoszy, oczy zakrył dłońmi i nie patrzył 
na nic, dopóki nie znaleźli się w samymże ogrodzie, 
dopóki nie zatrzymał się fotel jak za dotknięciem różdżki 
czarodziejskiej i dopóki nie zamknięto drzwi.  
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Wtedy dopiero ręce odjął od oczu i począł się rozglądać — 
rozglądać dokoła tak samo, jak ongi Mary i Dick. Tymczasem 
świeża zieloność niby welon powiewny poczęła okrywać 
mury, ziemię i drzewa, i wiszące gałązki i pędy, w trawie 
zaś, pod drzewami, w wazonach kamiennych, wszędzie 
pełno było niby plam złocisto purpurowych, drzewa nad 
ich głowami okryte były śnieżnym i różowym kwiatem, 
a wszędy pełno śpiewu ptasząt, brzęczenia pszczółek i woni. 
Słońce ciepłymi promieniami pieściło twarzyczkę Colina 
niby ręka kochająca. Mary zaś i Dick stanęli, przyglądając mu 
się z podziwem. Wyglądał dziwnie i całkiem odmiennie — 
kolory niby płomień objęły go całego, zaróżowiły twarzyczkę, 
szyję, ręce…

— Będę zdrów teraz! Będę zdrów! — zawołał. — Mary! 
Dicku! Zdrów będę! I będę żył zawsze, zawsze, zawsze!

Rozdział XXi. beN weatheRstaff
Dziwne to jest w życiu, że tylko czasami miewa się 

uczucie, jakby się miało żyć zawsze — zawsze. Opanowuje 
uczucie owo niekiedy, gdy człowiek się ze snu zbudzi 
o jutrzence i znajdzie się sam wobec natury i, głowę w tył 
odrzuciwszy, spojrzy ku niebu, i ujrzy jego blady seledyn 
z wolna się przemieniający, poczynający się zmieniać, 
zmieniać cudownie, dopóki wschód cały nie stanie się jakby 
jedną Hosanną. Wtedy to serce bić przestaje wobec onego 
niezmiennego, potężnego majestatu wschodzącego słońca, 
powtarzającego się wszakże każdego ranka od tylu tysięcy lat. 
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Wtedy — na chwilkę — zapomina się o wszystkim. Czasami 
znów opanowuje owo uczucie, gdy się człowiek znajdzie sam 
w lesie o słońca zachodzie, a tajemnicza, przesycona złotymi 
promieniami cisza wsiąka poprzez drzew konary, jak gdyby 
z wolna opowiadała o rzeczach jakichś dawnych a cudnych. 
Nieraz widok olbrzymiej ciszy nocnej z miriadami gwiazd 
mrugających i patrzących na nas daje nam pewność, że żyć 
będziem zawsze; czasem utwierdzają nas w tej wierze 
dalekie dźwięki pięknej muzyki, czasem drogich nam 
oczu spojrzenie.

Uczucie to opanowało Colina, gdy po raz pierwszy 
usłyszał i poczuł wiosnę wpośród czterech murów 
tajemniczego ogrodu. Zdawało się, że tego popołudnia cały 
świat się sprzysiągł być doskonałym, promieniejąco cudnym 
i dobroci pełnym dla jednego chłopczyka. Być może, 
iż jedynie z niebiańskiej dobroci wiosna przyszła i skupiła 
cudów tyle w tym jednym miejscu. Więcej niż raz Dick 
odrywał się od roboty, przystawał z rosnącym podziwem 
w oczach i głową potrząsał.

— Jak też cudnie! — powiedział. — Mam już lat 
dwanaście, zacząłem trzynasty: wiele już dni przeżyłem, ale 
mi się zdaje, żem jeszcze w życiu tak cudnego nie widział!

— Cudny dzień! Naprawdę cudny! — dorzuciła Mary 
i westchnęła z wielkiej radości. — Ręczę, że może to 
najcudniejszy dzień, jaki dotąd był na świecie.
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— Czy nie sądzicie — począł mówić Colin z wolna, 
starając się mówić gwarą — czy nie sądzicie, że to może dla 
mnie tak cudnie?

— O mój Boże! — zawołała Mary z zachwytem. — Jak 
ślicznie po yorkshirsku to powiedziałeś! Pierwsza próba 
i tak doskonale!

I zapanowało szczęście.
Fotel ustawili pod drzewem śliwkowym, które białe 

było od kwiecia i pełne pszczółek brzęczenia. Było ono 
niby baldachim nad tronem królewicza z bajki. Opodal 
były czereśnie i jabłonie okryte biało-różowym pękiem 
— gdzieniegdzie ukazującym kwiat rozkwitnięty. Poprzez 
ukwiecone gałązki przezierał błękit nieba niby czyjeś cudne, 
modre oczy.

Mary i Dick wzięli się do roboty, Colin im się przyglądał. 
Przynosili mu różne rzeczy do oglądania — to rozwijające 
się pączki, to znów inne, ścisło jeszcze zwinięte, to gałązki 
poczynające wypuszczać listeczki, to piórka dzięcioła, które 
w trawie pogubił, to pustą skorupkę wcześnie wyklutego 
jajka. Dick obwoził go naokoło ogrodu, zatrzymując się 
co chwila, by popatrzeć na cuda wyrastające z ziemi, lub 
zwieszające się z drzew. Było to tak, jakby go zaniesiono 
do zaczarowanej krainy i pokazywano wszystkie jej skarby 
i bogactwa.

— Ciekawy jestem, czy zobaczymy gila! — 
powiedział Colin.
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— Trzeba trochę poczekać, to mu się panicz dosyć jeszcze 
napatrzy — odparł Dick. — Jak się jajka wylęgną, to biedak 
będzie taki zapracowany, że głowę straci. Zobaczy panicz, jak 
będzie latał jak opętany tu i tam, i znosił robaki, takie duże 
jak on sam; a ten hałas, a te piski, gdy je do gniazdka doniesie 
— tyle dziobków się otworzy, że nie będzie wiedział, komu 
wpierw dać. Matka mówi, że kiedy patrzy na gila, ile ma do 
roboty, żeby wszystkie te rozwarte dziobki nakarmić, to jej 
się zdaje, że jest wielką damą, która nie ma nic do roboty. 
Mówi, że się taki biedak pewnie dobrze napoci, choć tam 
ludzie tego nie widzą.

Tak im się to spodobało, że zaczęli śmiać się serdecznie, 
aż musieli buzie rękami zakryć, przypomnieli sobie bowiem, 
że nie może ich nikt posłyszeć. Colinowi dawali już od kilku 
dni lekcje cichego mówienia i szeptania. Tajemniczość ta 
była mu miła i robił jak umiał najlepiej, lecz wśród takiego 
radosnego ożywienia to czasem trudno się nie roześmiać 
głośniej od szeptu.

Każda chwila tego popołudnia obfitowała w nowe 
niespodzianki, a z każdą godziną słońce stawało się 
złocistsze. Fotel ustawiono znów pod baldachimem, Dick 
usiadł w trawie i wyciągnął był właśnie z kieszeni fujarkę, gdy 
Colin ujrzał coś, czego poprzednio nie był zauważył.

— To drzewo tam musi być bardzo stare, prawda? — 
zapytał.

Dick i Mary spojrzeli na drzewo i zapadło 
krótkie milczenie.
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— O tak — odpowiedział potem Dick, a cichy głos jego 
miał ton rzewny.

Mary patrzała na drzewo i zamyśliła się,
— Gałęzie są zupełnie szare, nie ma ani jednego listka — 

ciągnął Colin — bo chyba całkiem uschnięte, prawda?
— Ale za to — mówił Dick — róże tak je osłoniły, tak 

je obwinęły swymi gałązkami na wszystkie strony, że jak 
się rozwiną liście, a róże zakwitną, to tego starego drzewa 
uschniętego wcale widać nie będzie. Już potem nie będzie 
martwe; będzie najładniejsze z wszystkich.

Mary wciąż patrzała na drzewo zamyślona.
— Zdaje mi się, że tam musiała się odłamać jedna wielka 

gałąź — zauważył Colin. — Ciekawy jestem, jak się to stało.
— To już bardzo, bardzo dawno temu — odparł Dick. 

— Ale, ale! — zawołał z ulgą, trącając lekko Colina. — 
Niech panicz spojrzy na gila! Jest tu przecie! Przynosi 
jedzenie samiczce.

Colin nie zdążył się przyjrzeć, dostrzegł tylko jakby cień 
ptaszka z czerwoną piersią i z źdźbłem w dziobku. Przeleciał 
przez zieleń do swego zacienionego kątka i zniknął z oczu. 
Colin znów oparł się na poduszkach i śmiał się radośnie.

— Poszedł do niej na herbatę. Może to five o’clock57 . Jedzą 
podwieczorek, zdaje mi się, że i ja bym zjadł z apetytem.

Byli zatem ocaleni!
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— To czarodziej przysłał gila — mówiła później Mary 
do Dicka. — Wiem na pewno. Oboje bowiem lękali się 
niepomału58, że Colin zacznie dopytywać o drzewo, którego 
gałąź złamała się dziesięć lat temu, i zagadywali oboje, a Dick 
głowę tarł zaniepokojony.

— Musimy udawać, że wygląda tak jak inne — 
powiedział. — Nie możemy mu przecież powiedzieć, jak się 
złamało; biedny chłopiec! Jeśli jeszcze o nim zacznie kiedy 
mówić, musimy robić wesołą minę.

— Tak, tak, naturalnie — przyznała Mary.
Lecz czuła jednocześnie, że nie może nakazać sobie 

wesołości, gdy patrzy na owo drzewo. Rozmyślała teraz 
i rozmyślała, czy jest jaki cień możliwości w tym, co Dick 
potem powiedział. Chłopak bowiem tarł swą rudą czuprynę, 
a wyraz zamyślenia począł się w oczach jego zmieniać 
na łagodną słodycz.

— Pani Craven była taka śliczna, dobra pani — mówił 
jakby z wahaniem. — A matka myśli, że może ona nieraz 
unosi się nad Misselthwaite i patrzy na panicza, tak 
jak wszystkie matki czynią, gdy je Pan Bóg od małych 
dzieci do siebie zawoła. Muszą one wracać tu czasami, 
widzi panieneczka. Może ona tu była w ogrodzie 
i ona nas tu przywiodła, i kazała nam tu pracować, i jego 
tutaj sprowadzić.
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Mary była pewna, że Dick ma na myśli czary. Ona sama 
ogromnie w czary wierzyła. W głębi duszy była przekonana, 
że Dick czarował — naturalnie w poczciwy sposób, ale 
zawsze czarował wszystko naokoło siebie i oto dlatego 
tak go wszyscy lubili, a zwierzęta wiedziały, że jest ich 
przyjacielem. Myślała sobie, że to bardzo prawdopodobne, 
że on swą siłą sprowadził gila w najdrażliwszym momencie, 
gdy Colin mógł zadać pytanie, na które trudno byłoby dać 
mu odpowiedź. Czuła, że czar Dicka działał całe popołudnie 
i czynił z Colina zupełnie innego chłopca. Zdawało się 
trudne do uwierzenia, by mógł być owym zbzikowanym 
stworzeniem wrzeszczącym wniebogłosy, bijącym 
i rzucającym poduszkami. Nawet bladość jego zdawała się 
zmieniać. Lekki rumieniec, który mu zabarwił twarz, szyję, 
ręce, gdy pierwszy raz znalazł się w ogrodzie, pozostawił 
naprawdę ślady po sobie. Wyglądał na dziecko z ciała i krwi, 
nie zaś z wosku lub kości słoniowej.

Widzieli, jak gil kilka razy przynosił pożywienie samiczce 
i tak to silnie poddało Colinowi myśl o podwieczorku, 
że koniecznie go zapragnął spożyć.

— Idź do domu i powiedz któremukolwiek ze służących, 
by nam w koszyku przyniósł podwieczorek do alei 
rododendronowej — mówił do Mary. — A potem wy oboje 
z Dickiem tutaj go przyniesiecie.
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Myśl ta się spodobała; wykonanie było łatwe, 
a gdy rozłożono obrus biały na trawie i podano gorącą 
herbatę i sucharki oraz grzaneczki z masłem, rzucili się 
na to wszystko z radosną żarłocznością; ptaszki poczęły 
zatrzymywać się opodal, by sprawdzić, co się to tutaj dzieje, 
po czym skwapliwie zabierały się do sprzątania resztek. 
Orzeszek i Łupinka skakały po drzewach z kawałkiem 
ciasta w pyszczkach, Sadza zaś porwała cały kawałek chleba 
z masłem, uciekła z nim do kąta i dziobała, i przyglądała mu 
się, i odwracała na wszystkie strony, i ochrypłym głosem 
robiła uwagi, aż wreszcie zdecydowała się połknąć go 
od razu.

Dzień poczynał się mieć ku schyłkowi. Złoto promieni 
słonecznych stawało się coraz czerwieńsze, pszczółki wróciły 
do ula, śpiew ptasząt począł milknąć. Dick i Mary siedzieli 
na trawie, koszyk z podwieczorkiem gotów był do zabrania 
z powrotem, Colin zaś leżał wsparty na poduszkach, loki 
miał z czoła odgarnięte, cerę twarzy normalną.

— No, dzisiaj chyba już czas do domu — powiedział — 
ale wrócę tu jutro i pojutrze, i popojutrze.

— Pragniesz teraz dużo świeżego powietrza, prawda? — 
mówiła Mary.

— Niczego innego już nie pragnę — odparł. — Widziałem 
teraz wiosnę i zobaczę lato. Będę patrzał, jak tutaj wszystko 
się rozwija. Sam tu będę rosnąć i rozwijać się.

— Oj, co to, to prawda! — rzekł Dick. — Chcielibyśmy 
oboje, żeby tu panicz biegał i kopał jak wszyscy ludzie.
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Colin zaczerwienił się straszliwie.
— Biegać! Kopać! Czyż to możliwe? — zawołał.
Dick spojrzał na niego z przezorną delikatnością. Ani on, 

ani Mary nie pytali nigdy, co mu jest w nogi.
— Naturalnie, że możliwe — odpowiedział 

z przekonaniem. — Pan Bóg dał paniczowi takie same nogi 
jak innym!

Mary przestraszyła się; uspokoiła ją odpowiedź Colina.
— Co prawda, to mnie nogi nigdy nie bolały — odparł — 

ale są cienkie i słabe. Drżą mi, więc się boję próbować stanąć.
Tak Mary, jak i Dick odetchnęli z uczuciem ulgi.
— Jak się panicz przestanie bać, to stanie z pewnością — 

rzekł Dick, uśmiechając się znowu. — A bać przestanie się 
panicz lada chwila.

— O mnie to mówisz? — rzekł Colin i leżał cicho, jakby 
nad czymś rozmyślał i dziwował się.

Na chwilę zapanowała cisza. Słońce miało się ku 
zachodowi. Była to chwila, gdy wszystko po pracy przycicha; 
a oni istotnie mieli dzień zajęty i podniecenia pełen. Colin 
wypoczywał z rozkoszą. Nawet zwierzątka przestały biegać 
i kręcić się i leżały skupione obok nich. Sadza usiadła 
na niskiej gałęzi, podniosła jedną nogę i senne powieki 
opuszczała na oczy. Mary sobie pomyślała, że chwilka 
jeszcze, a zacznie chrapać.

Toteż było nieco przerażające, gdy wśród tej 
ciszy Colin nagle podniósł głowę i zapytał głosem 
stłumionym przestrachem:
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— Co to za człowiek?
Dick i Mary porwali się na równe nogi.
— Człowiek? — zawołali prędko szeptem.
Colin wskazał na wysoki mur.
— Patrzcie! — szeptał podniecony. — No, patrzcie tam!
Mary i Dick podeszli bliżej, by się przekonać. Ujrzeli zaś 

Bena Weatherstaffa patrzącego na nich z najwyższą pogardą 
ze szczytu drabiny po tamtej stronie muru! Począł Mary 
wygrażać pięścią.

— Żebym był żonaty i miał taką dziewczynę — krzyczał 
— to bym jej porządnie skórę wygarbował!

Wszedł jeszcze o szczebel wyżej, groźnie, jakby powziął 
był energiczny zamiar zeskoczyć i z bliska potraktować 
Mary; lecz gdy dziewczynka podeszła bliżej, rozmyślił 
się widocznie, stanął na najwyższym szczeblu drabiny, 
wygrażając jej wciąż pięścią.

— Nigdym o pannie dobrego wyobrażenia nie miał! 
— prawił. — Znieść panny nie mogłem, odkąd mi się 
pierwszy raz na oczy pokazała. Chude to jak miotła, gęba 
jak z serwatki, a tylko by się ciągle pytała i wtykała nos, 
gdzie nie potrzeba. Bo ja wiem, skąd to panna się ze mną tak 
spoufaliła. To tylko wszystko przez gila…

— Benie Weatherstaff — zawołała Mary, odzyskując całą 
przytomność umysłu. Stała na ziemi i musiała w górę ku 
niemu wołać. — Benie Weatherstaff! Gil mi drogę pokazał!

W tejże chwili zdawało się, że Ben jednym susem 
zeskoczy z muru, tak był oburzony.
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— A! Ty zła, przewrotna dziewczyno! — krzyczał na całe 
gardło. — Panna śmie jeszcze na gila zrzucać!? Nie mówię, 
żeby on szelma nie był, ale znów nie do tego stopnia. 
Gil drogę pokazał! No, proszę! Gil! Och, ty przewrotne 
stworzenie! — Naraz wybuchnął z przemagającą ciekawością 
— Ale jak, u licha, mogła się panna tu dostać?

— Gil mi pokazał drogę — twierdziła uparcie. — Nie 
wiedział on prawdopodobnie, że to robi, a jednak mi 
pokazał. Ale przecież nie mogę wam tego opowiadać teraz, 
skoro mi pięścią wygrażacie.

Lecz Ben nagle, w tejże chwili pięść opuścił, otworzył usta 
i począł zdumiony przyglądać się czemuś, zbliżającemu się 
do nich przez trawnik.

Na pierwszy dźwięk potoku słów Bena, Colin był tak 
zdumiony, że usiadł i słuchał, jak zamagnetyzowany59. 
Po krótkiej jednak chwili opamiętał się i rozkazująco skinął 
na Dicka.

— Zawieź mnie tam natychmiast! — rozkazał. — 
Podwieź mnie zupełnie blisko i ustaw prosto twarzą w twarz 
z tym starym!

I to właśnie było przyczyną, dla której Ben Weatherstaff 
tak szeroko usta ze zdziwienia otworzył. Zbliżać się począł ku 
niemu fotel na kółkach, wyłożony przepysznymi poduszkami 
i pledami, a wyglądający na ekwipaż dworski, bowiem 
wewnątrz siedział rozparty młody radża o majestatycznym 
wyrazie wielkich, ciemno ocienionych oczu i wyciągał  
ku staremu cienką, białą rękę ruchem rozkazującym.  
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Fotel zatrzymał się pod samym nosem Bena. Nic dziwnego, 
że ten usta otworzył.

— Czy wiecie, kto jestem? — spytał radża.
Jak też Ben Weatherstaff patrzał! Stare swe, zmrużone 

zaczerwienione oczy utkwił w zjawisku, które miał przed 
sobą, jakby ujrzał ducha. Patrzał, połykał ślinę i słowa 
nie odrzekł.

— Czy wiecie, kto jestem? — pytał Colin coraz bardziej 
rozkazująco. — Odpowiedzcie!

Ben Weatherstaff spracowaną, grubą dłonią przetarł oczy, 
czoło, po czym odparł głosem drżącym:

— Kto panicz jest? — powiedział. — Oj, wiem ci dobrze, 
wiem, kto, skoro z panicza twarzy matki oczy na mnie patrzą. 
Pan Bóg chyba wie, jakim sposobem się tu panicz dostał. 
Aleć to przecie nasz panicz, biedny kaleka.

Colin zapomniał, że w ogólności miał kiedykolwiek plecy. 
Twarz mu stanęła w pąsach i nagłym ruchem usiadł prosto.

— Nie jestem wcale kaleką! — wykrzyknął wściekły. — 
Wcale a wcale.

— Nie jest, nie! — wołała Mary, krzycząc z oburzeniem. 
— Colin nie ma garbu nawet takiego jak główka od szpilki! 
Przecież patrzałam własnymi oczyma: plecy ma najzdrowsze 
na świecie!

Ben Weatherstaff znów oczy przetarł i patrzał ciągle, jakby 
się napatrzyć nie mógł. Drżały mu ręce, drżały wargi, drżał 
głos. Biedny stary nie wiedział o niczym, powtarzał tylko to, 
co słyszał od innych.
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— To… to panicz nie ma garbu? — wyrzekł ochryple.
— Nie! — wybuchnął Colin.
— I nie jest panicz kulawy? — skrzeczał dalej 

ochryple stary.
Tego już było nadto! Ta sama moc, która zwykle 

przyprawiała Colina o „napady”, objawiła się w tej chwili 
w całkiem nowy sposób. Nigdy dotąd nie był posądzony 
o kalectwo nóg — nawet w szeptach — i proste i szczerze 
wypowiedziane przekonanie Bena to było więcej, niż znieść 
mogła krew radży. Złość i obrażona duma kazały mu 
zapomnieć o wszystkim i dały nieznaną mu przedtem moc 
i wprost nienaturalną siłę.

— Chodź tutaj! — krzyknął na Dicka i począł zrzucać 
z nóg pledy i okrycia. — Chodź tutaj! Chodź zaraz!

Dick w sekundę był przy nim. Mary oddychała prędko 
i blada była jak płótno.

— Będzie mógł stanąć! Będzie mógł stanąć! Będzie mógł, 
będzie! — bełkotała do siebie wzruszona.

Krótki, dziki wysiłek — pledy zrzucono na ziemię, Dick 
trzymał Colina za ramię, cienkie nóżki wysunęły się i stanęły 
na trawie. Chłopczyk stanął prosto — prosto jak strzała, 
wyglądał dziwnie wysoki, głowę w tył odrzucił, oczy jego 
ciskały błyskawice.

— Przypatrzcie mi się! — krzyknął na Bena Weatherstaff. 
— Przypatrzcie się! No, dalej!

— Taki panicz prosty jak ja! — zawołał Dick. — Taki 
prosty jak wszyscy chłopcy w Yorkshire!
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To, co uczynił Ben Weatherstaff, wydało się Mary ponad 
miarę dziwnym. Sapał, połykał ślinę i naraz łzy poczęły 
płynąć po jego pomarszczonej twarzy, ręce złożył jak 
do modlitwy.

— Hej! — wybuchnął. — Jak też to ludzie kłamią! Cienki 
panicz jak patyczek, a blady jak widmo, ale prościuchny jak 
trzcina. Wyrośnie panicz na ludzi! Bogu dzięki! Bogu dzięki!

Dick silnie podtrzymywał ramię Colina, lecz chłopiec 
nie osłabnął. Stawał coraz prościej, coraz pewniej i patrzał 
Benowi prosto w oczy.

— Gdy nie ma ojca, to ja jestem waszym panem — mówił. 
— Musicie mnie słuchać. To mój ogród. Żebyście mi się 
nie ważyli słówka komukolwiek pisnąć! Zleźcie zaraz z tej 
drabiny i idźcie w Wielką Aleję, a panna Mary przyprowadzi 
was tutaj. Chcę z wami pomówić. Nie pragnęliśmy was wcale, 
ale skoroście już tu weszli, to musicie należeć do naszej 
tajemnicy. Dalej, prędko!

Pomarszczona, stara, biedna twarz Bena wciąż mokra 
była od łez. Zdawało się, że oczu oderwać nie może od 
szczupłej, wyprostowanej postaci Colina stojącego z dumnie 
podniesionym czołem.

— Moje dziecko! — wyszeptał. — Moje dziecko drogie! 
— Potem naraz opamiętując się, rękę do czapki przyłożył, 
wyrzekł: — Do usług panicza, do usług! — i posłusznie 
zniknął z oczu, schodząc z drabiny.
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Rozdział XXii. o zachodzie słońca
Gdy głowa starego zniknęła za murem, Colin zwrócił się 

do Mary:
— Idź na jego spotkanie — powiedział; a Mary 

pospieszyła poprzez trawnik do ukrytych drzwi.
Dick przyglądał się bacznie chłopcu. Miał wypieki 

na twarzy, wyglądał na zdumionego, lecz nie znać po nim 
było osłabienia.

— Mogę stać — wyrzekł z głową podniesioną i rodzajem 
dumy w głosie.

— Przecież paniczowi mówiłem, że będzie mógł stać 
i chodzić, jak się przestanie bać — odrzekł Dick. — No 
i przestał się przecież bać.

— Tak jest, przestałem — przyznał Colin.
Nagle przypomniał sobie coś, o czym nieraz 

wspominała Mary.
— Czy ty czarujesz? — spytał ostro.
Usta Dicka rozszerzyły się w uśmiechu.
— Panicz sam czaruje — odparł. — To takie same czary 

jak owe tu, które każą tym oto pod ziemią pracować — 
i wskazał butem na klomb krokusów.

Colin spojrzał na nie.
— O, tak — wolno wyrzekł. — Tak! Nie ma chyba 

większych nad to czarów na świecie.
Wyprostował się mocniej jeszcze.
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— Poczekaj, pójdę do tego drzewa — rzekł, wskazując 
na oddaloną o kilka kroków lipę. — Chcę stać, gdy tu Ben 
Weatherstaff wejdzie. Mogę się w razie potrzeby oprzeć 
o drzewo. Jak będę chciał usiąść, to usiądę, ale mi wprzódy 
przynieś pled z fotela.

Poszedł do drzewa i dziwnie pewnie kroczył, jakkolwiek 
Dick podtrzymywał jego ramię. Gdy stanął pod lipą, nie było 
wcale widoczne, że oparty był o jej pień, a trzymał się tak 
prosto, że wydawał się nad wiek swój wysoki.

Skoro Ben Weatherstaff drzwi ogrodu przekroczył, ujrzał 
go stojącego i usłyszał, jak Mary mruczała coś pod nosem.

— Co panienka mówi? — spytał trochę szorstko, nie 
chciał bowiem, by cośkolwiek bądź odwracało uwagę jego od 
wysokiej, smukłej postaci chłopca o dumnej twarzyczce.

Lecz dziewczynka nie odpowiedziała. A mówiła do 
siebie tak:

— Możesz stać! Możesz stać! Mówiłam ci, że możesz stać! 
I możesz stać! Możesz! Możesz!

Mówiła to niby do Colina, chciała bowiem i ona czynić 
z nim czary i utrzymać go na nogach tak doskonale 
wyglądającego. Nie mogła po prostu znieść tej myśli, by mógł 
zasłabnąć w oczach Bena. Lecz nie zasłabł. Naraz opanowało 
ją uczucie, że chłopczyk mimo swego wycieńczenia wygląda 
pięknie. On zaś wzrok skierował na Bena Weatherstaff 
na swój zabawny, rozkazujący sposób.

— Spojrzyjcie na mnie! — rozkazał. — Przyjrzyjcie mi się 
dobrze! Czy jestem garbaty? Czy nogi mam bezwładne?
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Ben Weatherstaff nie opanował jeszcze swego wzruszenia, 
lecz uspokoił się na tyle, że odpowiedział jak zwykle:

— Mowy nie ma o garbie! — powiedział. — Ani garbu, 
ani nic podobnego! Co panicz z sobą robił, że krył się przed 
oczami ludzkimi i pozwalał na to, by gadano, że panicz 
kaleka i niespełna rozumu?

— Niespełna rozumu! — zawołał Colin rozgniewany. — 
Któż to myśli?

— Cała moc półgłówków — odrzekł Ben. — Świat jest 
pełen osłów, które łżą, jak potrafią. Ale czemu się to u licha 
panicz tak zamykał?

— Bo wszyscy przypuszczali, że umrę — krótko rzucił 
Colin. — Ale ja nie umrę!

Powiedział zaś to tak stanowczo, że Ben Weatherstaff 
począł przyglądać mu się od stóp do głowy, od głowy 
do stóp.

— Panicz miałby umierać! — zawołał wesoło. — 
Głupstwo nad głupstwami! Za wiele na to w paniczu  
energii i życia. Jakem zobaczył, jak panicz śpiesznie nogi 
z wózka wyciągał, tom sobie zaraz powiedział, że wszystko, 
co mówili, było głupim wymysłem. A teraz niech sobie 
panicz usiądzie na desce, odpocznie trochę i wyda mi 
swoje rozkazy.

W jego całym sposobie bycia uczuwać się dawało  
coś jakby szorstka trochę czułość i rozczulające  
zrozumienie stanu chłopca. Mary opowiedziała mu,  
ile tylko zdążyła w drodze swej z Wielkiej Alei.  
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Najważniejszą rzeczą, jaką powiedziała i o której miał 
zapamiętać, było to, że Colin jest zupełnie zdrów — zupełnie 
zdrów. Ogród to zdziałał. Nie wolno przy nim mówić 
o garbach i śmierci.

Radża przystał na zajęcie miejsca na rozłożonym 
pod drzewem pledzie.

— Jaką robotę wykonujecie w ogrodzie? — dopytywał.
— Wszystko robię, co mi każą — odparł Ben 

Weatherstaff. — Jestem na łaskawym chlebie, bo Ona 
mnie lubiła.

— Jaka „Ona”? — spytał Colin.
— Matka panicza — odparł Ben.
— Moja mamusia? — rzekł Colin, rozglądając się wokoło 

siebie w skupieniu. — To był jej ogród, wszak prawda?
— Jej ogród, jej! — i Ben Weatherstaff też się rozglądać 

począł. — Bardzo go kochała.
— Teraz ten ogród jest mój. Ja go też kocham. Co dzień 

tu przychodzić będę — oświadczył Colin. — Ale to ma 
pozostać tajemnicą. Rozkazuję, by nikt nie wiedział, że tutaj 
przychodzimy. Dick i moja kuzynka pracowali tu i ożywili 
go. Czasami poślę po was, byście nam pomogli, ale musicie 
koniecznie przyjść tak, by was nikt nie widział.

Twarz Bena Weatherstaffa wykrzywiła się 
zabawnym uśmiechem.

— Przychodziłem tu przedtem i też mnie nikt nie widział 
— powiedział.

— Co takiego? — wykrzyknął Colin. — Kiedyż to było?



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

480Tajemniczy ogród Tekst oryginalny

— Ostatni raz — mówił, trąc brodę i rozglądając się — 
byłem tu dwa lata temu.

— Ależ od dziesięciu lat nikt tu nie wchodził! — wołał 
Colin. — Przecież nie było drzwi!

— Nie jestem byle kto — sucho mówił Ben. — I wcale 
przez drzwi nie wchodziłem. Przechodziłem przez mur. 
Ostatnie dwa lata reumatyzm mi wleźć nie dał.

— Aha! Wchodziliście i przycinaliście gałązki! — wołał 
Dick. — Nie mogłem zgadnąć, jak i kto to mógł zrobić.

— Pani tak go lubiła, tak lubiła! — wolno mówił Ben 
Weatherstaff. — A taka była młoda, taka śliczna! Raz do 
mnie mówi tak: „Benie — mówi i śmieje się — jeślibym 
zachorowała albo umarła, to musisz mieć pieczę o moich 
różach”. Lecz gdy odeszła, to był rozkaz, żeby tu nikt nie 
wchodził. Alem przychodził i przychodzę — dodał z uporem 
— przychodziłem przez mur, dopóki mnie reumatyzm nie 
wstrzymał, i co rok trochę co najpilniejsze roboty porobiłem. 
Jej rozkaz dawniej mi był wydany.

— I róże byłyby pomarniały, żebyście tu nie byli 
pracowali60 — rzekł Dick. — Pewny tego jestem.

— Cieszę się, żeście to robili, Weatherstaff — odezwał się 
Colin. — Potraficie naszą tajemnicę zachować?

— Oj, pewno, że potrafię, sir — odparł Ben. — A dla 
starego dziada z reumatyzmami to zawszeć łatwiej będzie 
wejść przez drzwi.
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Mary podniosła z trawy leżącą tam swą łopatkę. Colin 
rękę po nią wyciągnął. Twarzyczka jego nabrała dziwnego 
wyrazu — począł poruszać ziemię. Cienkie jego ręce nie 
miały siły, lecz w tej chwili, gdy na niego patrzyli — Mary 
z ogromnym przejęciem i wzruszeniem — utkwił koniec 
łopaty w ziemi i kilka razy ją odwrócił.

— Możesz kopać! Możesz kopać! — mówiła Mary do 
siebie. — Mówię ci, że możesz kopać!

Okrągłe oczy Dicka pełne były zaciekawienia, lecz nic nie 
mówił. Ben Weatherstaff przyglądał się z zajęciem.

Colin kopał wytrwale. Po skopaniu kawałka ziemi 
odezwał się wesoło do Dicka najlepszym swym 
yorkshirskim akcentem:

— Powiedziałeś też, że byś chciał, bym tu chodził jak 
wszyscy ludzie, i że byś chciał, bym kopał. Myślałem, że tak 
mówisz, by mi przyjemność zrobić. Tymczasem to pierwszy 
dzień dopiero, a już chodziłem i oto teraz kopię!

Ben Weatherstaff znów usta otworzył, lecz wreszcie 
uśmiechnął się.

— Olaboga! — zawołał. — Sprytu ma panicz dosyć, 
jak widzę. Pewno, że panicz to prawdziwie nasz, tak mówi 
ładnie. A i kopie panicz niezgorzej. Chciałby panicz co 
zasadzić? Mogę przynieść różę w doniczce.

— Dobrze, przynieście! — radośnie zawołał Colin, kopiąc 
zawzięcie. — Tylko prędko!
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I doprawdy prędko wszystko poszło. Ben Weatherstaff 
pobiegł, zapominając o reumatyzmie. Dick wziął swoją 
łopatkę i pogłębił, i rozszerzył otwór, czego zrobić nie mógł 
nieuczony ogrodniczek o białych, cienkich, delikatnych 
rączkach. Mary co tchu pobiegła po konewkę z wodą. Colin 
przerzucał i poruszał świeżo wykopaną ziemię. Patrzał 
w niebo, zaczerwieniony od nowej, nieznanej sobie, choć 
łatwej roboty.

— Chciałbym zasadzić, zanim słońce całkiem zajdzie — 
powiedział.

Mary pomyślała, że pewno słońce umyślnie zajdzie 
parę minut później. Ben Weatherstaff przyniósł z oranżerii 
różę w doniczce. Przykusztykał przez trawnik, jak 
umiał najprędzej. I jego poczęło to wszystko podniecać. 
Przyklęknął przy wykopanym otworze i wyjął różę 
z doniczki.

— Proszę panicza — rzekł, wręczając ją Colinowi. — Sam 
niech ją paniczyk w ziemię wsadzi, tak samo jak czyni król, 
gdy w nieznane sobie miejsce pierwszy raz przybywa.

Drobne, białe rączki drżały trochę, a rumieniec silniejszy 
okrył twarzyczkę Colina, gdy różę trzymał w dołku, podczas 
gdy stary Ben ziemią ją obsypywał i utwierdzał. Dołek był 
wreszcie wypełniony, ziemia ubita! Mary patrzyła oparta 
na kolanach i dłoniach. Sadza zleciała z drzewa, łaziła przy 
nich i patrzyła, co robią. Orzeszek i Łupinka opowiadały 
sobie uwagi, przyglądając się z drzewa wiśniowego.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

483Tajemniczy ogród Tekst oryginalny

— Już zasadzona! — rzekł wreszcie Colin. — A słońce 
dopiero za mur się chowa. Dicku, pomóż mi wstać. Chcę 
stać, gdy będzie całkiem zachodzić. To też część czarów.

Dick mu pomógł, a czary czy cokolwiek innego — taką 
mu dały moc, że gdy się słońce chowało za horyzont i gdy się 
z nim kończył ów dziwnie cudny dla nich dzień, Colin stał 
prosto, szczęśliwy, roześmiany!

Rozdział XXiii. czaRy
Doktor Craven od dość dawna już czekał, gdy dzieci 

wróciły do domu. Zaczynał się już zastanawiać, czy nie 
byłoby rozsądniej wysłać kogo dla zbadania, gdzie się 
znajdują. Gdy Colina wniesiono z powrotem do pokoju, 
biedny doktor począł mu się bacznie przyglądać.

— Nie powinieneś był zostawać tak długo w ogrodzie — 
powiedział. — Nie trzeba się przemęczać.

— Ani trochę nie czuję się zmęczony — odparł Colin. 
— Doskonale mi to wyjście zrobiło. Jutro wyjdę znów rano 
i po obiedzie.

— Nie wiem, czy mogę ci na to pozwolić — rzekł 
znów doktor Craven. — Lękam się, że będzie to 
bardzo nierozsądne.

— Byłoby bardzo nierozsądnie chcieć mnie zatrzymać 
w domu — powiedział Colin zupełnie poważnie. — Tak czy 
owak: pójdę.
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Nawet Mary zauważyła, że jedną z głównych właściwości 
Colina było to, że zupełnie sprawy sobie nie zdawał, jak 
głupi i nie na miejscu był ten jego ton rozkazujący względem 
otoczenia. Żył dotąd jakby na wyspie odludnej, a ponieważ 
na niej panował niepodzielnie, przeto wyrobił sobie 
własny sposób postępowania — nie mając się zresztą z kim 
porównać. Mary była ogromnie do niego postępowaniem 
swym podobna, a odkąd przybyła do Misselthwaite poczęła 
stopniowo przekonywać się, że maniery jej nie są wcale 
podobne do ogólnie w świecie przyjętych. Zrobiwszy owo 
spostrzeżenie, uważała je za dość ważne, by je oznajmić 
Colinowi. Skoro zatem doktor Craven wyszedł, usiadła 
i poczęła się chłopcu przyglądać. Chciała, żeby się spytał, 
dlaczego na niego patrzy, i dopięła celu.

— Dlaczego tak na mnie patrzysz? — spytał.
— Bo sobie tak myślę, że jednak mnie bardzo żal 

doktora Cravena.
— Mnie również żal — spokojnie, lecz z widocznym 

zadowoleniem odparł Colin. — Teraz, jak będę żył, musi 
biedak skwitować61 z odziedziczenia Misselthwaite.

— No tak, dlatego też mi go żal — odparła Mary — ale 
teraz to myślałam sobie, że to dla niego musiało być okropnie 
męczące być przez dziesięć lat uprzejmym dla chłopca, 
który był zawsze grubiański. Ja bym nigdy nie potrafiła 
tego dokazać.

— Uważasz, że jestem grubiański? — zapytał Colin 
zupełnie niewzruszony.
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— Gdybyś był jego synem, a on takim tatusiem, co to lubi 
bić — odparła — to by cię porządnie trzepał.

— Ależ mu nie było wolno — rzekł Colin.
— Nie, nie było mu wolno — odpowiedziała Mary, 

rozpatrując tę sprawę bez uprzedzeń. — Nikomu nie było 
wolno robić tego, czegoś nie chciał, bo niby miałeś umierać 
i inne jeszcze głupstwa… Takiś był biedny!

— Ale teraz wcale nie będę biedny — oświadczył Colin 
z uporem. — I nie chcę, by ludzie tak o mnie myśleli. 
Przecież dziś popołudniu stałem na własnych nogach.

— I to ta własna wola we wszystkim zrobiła z ciebie takie 
dziwadło — ciągnęła Mary, głośno myśląc.

Colin odwrócił się, brwi zmarszczył.
— Uważasz, żem dziwadło? — spytał.
— Tak — rzekła Mary — straszne. Ale nie powinieneś 

się gniewać — dodała spokojnie — bo wszakże i ja jestem 
dziwadło i Ben Weatherstaff. Ale nie jestem już nim tak, jak 
byłam, zanim zaczęłam lubić ludzi i zanim odkryłam ogród.

— Nie chcę być dziwakiem — rzekł Colin. — I nie będę 
— dodał, marszcząc czoło z silnym postanowieniem.

Był to chłopiec bardzo dumny. Chwilkę leżał cicho, 
myśląc, po czym Mary dostrzegła cudny uśmiech z wolna 
rozjaśniający się i przemieniający mu zupełnie twarzyczkę.

— Przestanę być dziwakiem, jeśli co dzień chodzić pocznę 
do ogrodu — mówił. — Tam są czary, wiesz, takie dobre 
czary. Pewien jestem, że są.

— Ja także pewna jestem — odparła Mary.
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— Jeżeli to nawet nie są prawdziwe czary, to może nam się 
zdawać, że są. W każdym razie Coś tam jest, jest Coś.

— Są czary — odrzekła Mary — ale nie czarne, tylko białe 
jak śnieg.

Nazywali to zawsze czarami i istotnie czarami zdawać 
się mogły miesiące następne — owe zadziwiająco cudne, 
promienne, pogodne miesiące. Mój Boże! Ileż to rzeczy 
cudnych w ogrodzie tym się zdarzyło! Jeśliście nigdy ogrodu 
nie posiadali, to zrozumieć nie zdołacie; jeśliście zaś mieli 
ogród, to zrozumiecie, że potrzeba by było grubym tomem 
objąć to wszystko, co się tam działo. Najpierw zdawało 
się, że nie będzie końca kiełkowaniu i ukazywaniu się 
coraz to nowych roślinek w ziemi, w trawie, w klombach, 
a nawet w zagłębieniach muru. Potem owe zielone roślinki 
poczęły okrywać się pączkami, pączki poczęły się rozwijać 
i ukazywać kolory — wszystkie odcienie błękitu, wszystkie 
odcienie purpury, karmazynu, złota i fioletu. W owych 
dniach szczęśliwych sadzono troskliwie kwiaty w każdy 
kątek, każde miejsce wolne. Ben Weatherstaff przyglądał  
się; a sam spomiędzy cegieł w murze wydrapywał wapno 
i robił zagłębienia ziemią wypełnione, w które sadził cudne 
pnącze kwitnące. Irysy i lilie białe snopami można było 
zbierać, zaś zielone altany barwinku napełniły się całą 
armią białych, niebieskich, złotych ostróżek, dzwonków, 
mieczyków.

— Jak je też pani kochała! — mówił Ben Weatherstaff.  
— Lubiła wszystko, co ku niebu spoglądało.  
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I ziemię pani kochała, owszem; kochała, ale mówiła, że to 
niebo błękitne takie się zdaje zawsze radosne.

Nasionka posiane przez Dicka i Mary rosły, jakby różdżką 
czarodziejską dotknięte. Jedwabiste maki wszystkich kolorów 
pochylały się setkami przy powiewie wiatru, kwiaty, które 
od lat już rosły w tym ogrodzie i niejako dziwić się zdawały, 
skąd się wzięli ci nowi ich opiekunowie. A róże, róże! Z dnia 
na dzień, z godziny na godzinę ożywiały się, wyrastały 
z trawy, owijały się około pni, zwieszały z gałęzi drzew, pięły 
po murach i rozsypywały po nich kaskadę girland. Jasne 
świeże listki i pączki — pączki drobne na razie, lecz z wolna 
coraz większe, pokąd nie rozwinęły się w kielichy pełne woni, 
która, przelewając się przez brzegi, napełniała sobą ogród 
cały, przesycała powietrze.

Colin obserwował wszystko, przyglądając się każdej 
zaszłej zmianie. Co rano przywozili go tutaj i o ile nie padało, 
spędzał w ogrodzie dnie całe. Lubił nawet dnie pochmurne. 
Pragnął leżeć na trawie i przyglądać się, „jak wszystko rośnie” 
— mawiał. Dodawał przy tym, że jak się umie bacznie 
przyglądać, to dostrzec można, jak się pączki rozwijają. Można  
było również zaznajomić się z całym światkiem pracowitych 
owadów, biegających tu i tam po różnych, nieznanych 
ścieżkach, noszących często małe źdźbła trawy, pierza lub 
pożywienia lub wdrapujących się na trawy, jakby to były 
drzewa, skąd wzrokiem objąć można, co się dzieje w okolicy.  
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Pewnego razu cały ranek zajęła Colinowi obserwacja kreta 
budującego sobie na końcu ganku swego podziemnego 
szaniec uzbrojonymi w długie pazurki łapkami, tak 
podobnymi do rąk elfów. Obyczaje mrówek, chrząszczy, 
pszczół, żab, ptaków, roślin, dawały mu do badania świat 
całkiem nowy. A gdy Dick odkrył mu i dodał obyczaje 
lisów, wydr, łasic, wiewiórek, pstrągów, szczurów wodnych, 
borsuków — nie było końca tematom do rozmów 
i rozmyślań.

A to jeszcze ani połowa czarów nie była. Ów fakt, 
że istotnie stanął na własnych nogach, dał Colinowi pole do 
strasznego napięcia umysłu, a gdy Mary wyjawiła mu, jak go 
zażegnywała, jak czary nań również rzucała — podniecił się 
i bardzo ją pochwalił. Wciąż o tym mówił.

— Naturalnie, że w świecie musi być mnóstwo czarów 
— rzekł z powagą dnia jednego — ale ludzie nie wiedzą, 
jak one wyglądają i jak je czynić. Być może, iż trzeba 
zacząć od tego, by wmawiać, że stanie się coś dobrego, 
dopóki się to naprawdę nie stanie. Muszę spróbować 
i robić doświadczenia.

Dnia następnego, gdy poszli do tajemniczego ogrodu, 
posłał natychmiast po Bena Weatherstaffa. Stary ogrodnik 
przyszedł, jak mógł najprędzej i ujrzał radżę stojącego 
pod drzewem i wyglądającego ślicznie z uśmiechem 
na ustach.
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— Dzień dobry, Benie Weatherstaff! — powiedział. 
— Chciałbym, żebyście z panną Mary i Dickiem wszyscy 
stanęli tu rzędem, bowiem chcę wam powiedzieć coś 
bardzo ważnego.

— Wedle rozkazu, sir! — odrzekł Ben, dotykając czoła. 
(Jedną z długo ukrywanych zalet Bena Weatherstaffa było to, 
iż jako chłopiec służył kiedyś na okręcie i odbywał podróże. 
Umiał więc odpowiadać jak żeglarze).

— Chciałbym popróbować naukowego doświadczenia 
— tłumaczył tymczasem radża. — Gdy dorosnę, będę 
robił wielkie naukowe odkrycia, teraz zaś rozpocznę 
tym doświadczeniem.

— Wedle rozkazu, sir! — spiesznie rzekł Ben 
Weatherstaff, choć dopiero pierwszy raz w życiu słyszał 
o doświadczeniach naukowych.

Mary również słyszała o nich po raz pierwszy, niemniej 
jednak poczynała nabierać pewności, że choć Colin był 
dziwak, to jednak czytał on wiele książek i był chłopcem 
umiejącym przekonywać. Gdy podniósł głowę i utkwił 
w kogo swe dziwne, wielkie oczy, natenczas miało się 
uczucie, że, czy się chce czy nie chce, wierzyć mu trzeba, 
jakkolwiek miał dopiero lat dziesięć, na jedenasty. W tej 
zaś chwili był bardziej przekonywujący niż kiedykolwiek, 
bowiem nagle uczuł się przejęty tym, że ma wygłosić mowę 
jak dorosły człowiek.
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— Owe wielkie naukowe odkrycia, które przedsięwezmę 
— mówił — tyczyć się będą czarów. Czary to potężna rzecz 
i mało kto o nich coś wie z wyjątkiem kilku ludzi w starych 
książkach… i Mary, która wie to i owo, ponieważ urodziła 
się w Indiach, gdzie są fakirzy. Myślę, że Dick zna czary, choć 
może nie wie o tym, że je zna. Czaruje zwierzęta i ludzi. Nie 
byłbym mu nigdy pozwolił przyjść do siebie i spojrzeć na się, 
gdyby nie był czarodziejem zwierząt, co znaczy czarodziejem 
chłopców, bo chłopiec to zwierzątko. Jestem przekonany, 
że czary są we wszystkim, tylko ludzie nie mają dość zmysłu, 
żeby je pochwycić i zmusić do wykonywania różnych rzeczy 
dla nas, jak to czyni elektryczność, konie i para.

Brzmiało to tak imponująco, że Ben Weatherstaff był 
bardzo wzruszony i nie umiał panować nad sobą.

— Wedle rozkazu, sir! — przemówił i prostował się 
coraz więcej.

— Gdy Mary odnalazła ten ogród, był on całkiem 
martwy — ciągnął dalej mówca. — Potem coś zaczęło 
rośliny z gruntu wypychać i czynić coś z niczego. Jednego 
dnia nie było nic, zaś nazajutrz już coś było. Przedtem nie 
obserwowałem niczego i zaciekawiłem się. Ludzie nauki są 
zawsze ciekawi, a ja będę człowiekiem nauki. Ciągle sobie 
mówiłem: „Co to jest? Co to jest?”. To jest coś! Nie może  
być nic! Nie wiem, jak się to coś nazywa, więc nazywam  
to czarami. Nie widziałem nigdy wschodu słońca, lecz 
widziała go Mary i Dick, a z tego, co mi opowiadali,  
pewny jestem, że to też czary. Coś pcha je i ciągnie.  
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Czasami, odkąd przychodzę do ogrodu, spoglądałem przez 
gałęzie w niebo i miałem dziwne uczucie szczęścia, jakby 
w piersiach coś mnie pchało, siłę dawało i kazało prędzej 
oddychać. Czary zawsze pchają, ciągną i czynią coś z niczego. 
Wszystko powstaje z czarów, listki i drzewa, kwiaty i ptaki, 
borsuki i lisy, i wiewiórki i ludzie. Zatem ta siła musi 
znajdować się wokoło nas. I w tym ogrodzie, i na każdym 
miejscu. Czary w tym ogrodzie sprawiły, żem stanął i sprawią 
to, że będę żył i wyrosnę na człowieka. A teraz chcę zrobić 
doświadczenie naukowe: chcę popróbować zmusić te czary 
do wstąpienia we mnie, do dania mi sił, do uczynienia mnie 
silnym. Nie wiem, jak się do tego zabrać, ale przypuszczam, 
że jeśli bez ustanku będę o nich myślał i przywoływał je, 
to może przyjdą do mnie. Może to pierwszy, dziecinny 
sposób przywoływania ich. Kiedym wtenczas pierwszy raz 
chciał spróbować stanąć, Mary wciąż do siebie mówiła, jak 
tylko mogła najprędzej: „Możesz stanąć, możesz stanąć!”: 
i stanąłem. Sam wprawdzie w tej samej chwili chciałem 
popróbować moich sił, lecz jej czary mi pomogły… i Dicka 
także. Teraz każdego wieczoru i rana każdego, w każdej 
chwili dnia, jak tylko sobie przypomnę, będę wołał: „Czary 
są we mnie! Czary mnie uzdrawiają! Będę tak silny jak 
Dick! Będę tak silny jak Dick!”. I wy wszyscy musicie robić 
to samo. Oto moje doświadczenie. Czy pomożecie nam, 
Benie Weatherstaff?

— Do usług, sir! — rzekł Ben Weatherstaff. — Do usług!
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— Jeśli codziennie, wytrwale robić to będziemy, tak 
regularnie jak żołnierze swoje ćwiczenia, natenczas 
zobaczymy, co się stanie i przekonamy się, czy doświadczenie 
się udało. Wszystkiego uczymy się przecież w ten sposób, 
że powtarzamy, powtarzamy, dopóki sobie dobrze w pamięć 
nie wbijemy, i myślę, że to samo będzie z czarami. Jeśli 
je wciąż przywoływać do siebie będziemy na pomoc, 
to w końcu staną się one cząstką nas i dawać nam będą 
możność wykonywania wielu rzeczy.

— Razu jednego słyszałam w Indiach, jak pewien oficer 
opowiadał mamusi, że fakirzy po tysiąc razy powtarzają te 
same wyrazy — wtrąciła Mary.

— Ja też słyszałem, jak żona Dżema Fettleworth 
powtarzała tysiące razy to samo, nazywając go „obrzydliwym 
pijaczyną” — dodał cierpko Ben Weatherstaff. — Zawsze 
tam ci coś z tego wyniknąć musi. Więc też żonę wytłukł 
na kwaśne jabłko, a sam poszedł pod Niebieskiego Lwa i spił 
się jak jaki lord.

Colin brwi zmarszczył i kilka chwil rozmyślał. Potem 
uśmiechnął się i rzekł:

— Zatem widzicie, że coś z tego wyniknąć musi. Tylko 
ta kobieta źle używała czarów, tak że ją mąż ostatecznie 
wybił. Gdyby była użyła czarów dobrych i powtarzała mu 
coś ładnego, to może nie byłby się upił jak lord, a może 
natomiast byłby jej kupił nowy czepek.

Ben Weatherstaff roześmiał się, a w małych jego oczach 
malowało się uwielbienie.
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— Z panicza zarówno rozumny chłopiec, jak i prosty 
i ze zdrowymi nogami — powiedział. — Jak na przyszły raz 
zobaczę Bessy Fettleworth, to jej napomknę coś o tym, co 
czary mogą dla niej uczynić. Byłaby okropnie kontenta, żeby 
te „doświadczone nauki” dobrze im zrobiły.

Dick stał, przysłuchując się mowie Colina, a oczy 
błyszczały mu z podziwu i radości. Orzeszek i Łupinka 
siedziały mu na ramieniu, na ręku zaś piastował białego 
królika z długimi uszami i głaskał go, głaskał, podczas gdy 
królik uszy kładł po sobie i przeciągał się zadowolony.

— Czy sądzisz, że doświadczenie się uda? — zapytał go 
Colin, chcąc wiedzieć, co Dick o tym myśli. Nieraz rad by 
był wiedzieć, co myśli, gdy patrzał na niego lub na swoje 
„stworzonka” z tym swoim uśmiechem promiennym.

Teraz też się uśmiechnął, a uśmiech jego był jaśniejszy 
jeszcze niż zwykle.

— Ojoj! Naturalnie, że się uda! — odpowiedział. — Czary 
będą działać tak samo jak nasionka, kiedy je słońce ogrzewa. 
Działać będą na pewno. Czy mamy zaraz zacząć?

Colin był rozpromieniony. Mary również. Pod wpływem 
wspomnień fakirów i derwiszów z ilustrowanych książek 
Colin poddał myśl, by wszyscy zasiedli po turecku 
pod drzewem, tworzącym nad nimi baldachim.

— Tak będzie, jakbyśmy zasiedli w jakiejś niby świątyni — 
rzekł Colin. — Jestem trochę zmęczony i chciałbym usiąść.

— No, no! Paniczu! — rzekł Dick. — Nie trzeba zaczynać 
od mówienia, że się jest zmęczonym, bo czary uciekną!
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Colin odwrócił się i spojrzał w jego niewinne, 
okrągłe oczy.

— Tak, to prawda — wyrzekł z namysłem. — Muszę wciąż 
o czarach pamiętać.

Gdy zasiedli kołem pod drzewem, wyglądali doprawdy 
tajemniczo i uroczyście. Ben Weatherstaff miał uczucie, 
że go gwałtem wprowadzili na zgromadzenie pobożnych, 
na modlitwę. Zwykle z przekonania był przeciwnym 
należeniu do takich zgromadzeń, ale ponieważ tym razem 
była to sprawa młodego radży, zatem nie oponował i, co 
więcej, pochlebiało mu to niejako, że go do współudziału 
zawezwano. Mary była w uroczystej ekstazie. Dick trzymał 
królika na ręku i może dawał jakieś znaki czarodziejskie, 
których nikt nie dostrzegł, bowiem gdy usiadł po turecku 
jak inni, kawka, lisek, wiewiórki i jagnię poczęły się z wolna 
przybliżać i wchodzić do koła, zajmując każde z osobna 
miejsce wedle własnego wyboru.

— Stworzenia przyszły — rzekł Colin poważnie. — Chcą 
nam pomóc.

Mary zauważyła, że Colin naprawdę wyglądał 
prześlicznie. Głowę miał podniesioną dumnie, jakby się czuł 
rodzajem kapłana, a dziwne jego oczy miały w sobie jakieś 
blaski tajemnicze. Promienie słoneczne padały na niego 
poprzez konary drzewa.

— Teraz zaczynamy — powiedział. — Mary, czy będziemy 
się kiwać w tył i naprzód, jakbyśmy byli derwiszami?
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— Ja się nie mogę kiwać na wszystkie strony, bo mi 
reumatyzm wlazł w kości — rzekł Ben Weatherstaff.

— Czary was wyleczą — rzekł Colin tonem Wielkiego 
Kapłana — ale nie będziemy się kiwali, dopóki nie będzie 
wam dobrze. Tymczasem będziemy śpiewali.

— Ja tam nie umiem śpiewać — rzekł Ben Weatherstaff 
trochę zły. — Jedyny raz, com próbował śpiewać w kościele, 
to mnie z chóru wyrzucili.

Nikt się nie rozśmiał. Wszyscy zanadto byli poważnie 
nastrojeni. Na twarzyczce Colina nawet najlżejszy cień się nie 
pojawił. Myślał tylko o czarach.

— Więc sam będę śpiewał — powiedział. I począł 
nucić, wyglądając nie jak chłopiec z krwi i kości, lecz jak 
widmo. „Słońce cudne, słońce wiosenne świeci. To są czary. 
Rozkwitają kwiaty, rozchylają się kielichy róż, korzonki 
ich w ziemi pracują — to czary, żyć — to czary; być silnym 
— czary. Czary są we mnie — we mnie, ze mną są czary. 
Są ze mną, są we mnie. Są one w nas wszystkich. Czary są 
w plecach i chorych kościach Bena Weatherstaff. Czary! 
Czary! Przybądźcie, pomóżcie!”.

Powtarzał to wiele, wiele razy — nie tysiąc, ale bardzo 
wiele razy. Mary słuchała jak zahipnotyzowana. Wydało jej 
się to równocześnie dziwne i cudne i byłaby chciała, by to bez  
końca powtarzał. Bena Weatherstaff poczęła ogarniać dziwna,  
słodka senność. Brzęczenie pszczół wśród kwiecia mieszało 
się z monotonią dziecinnego głosiku i usposabiało do snu.  
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Dick siedział z uśpionym królikiem na łonie, a jedną rękę 
oparł na grzbiecie jagniątka. Sadza odepchnęła wiewiórkę 
i przytuliła się do jego ramienia, szare powieki opadały jej 
na senne oczy. Na koniec Colin ucichł.

— Teraz obejdę ogród dokoła — oświadczył po chwili.
Ben Weatherstaff kiwał się w najlepsze i obudził się nagle.
— Spaliście — rzekł Colin.
— Ani mi się śniło — mamrotał Ben. — Kazanie było 

wcale dobre, ale muszę wyjść przed ofiarą.
Nie obudził się jeszcze na dobre.
— Przecież nie jesteście w kościele — rzekł Colin.
— Ja? W kościele? Nie-e-e — rzekł Ben, prostując się. 

— Kto mówił, że jestem w kościele. Wszystkom słyszał. 
Panicz mówił, że czary są w moich krzyżach. Doktor to 
nazywa reumatyzmem.

Radża skinął ręką.
— To były niedobre czary — rzekł do Bena. — Będzie 

wam lepiej. A teraz pozwalam wam odejść do waszego 
zajęcia. Lecz wróćcie tu jutro.

— Chciałbym widzieć jeszcze, jak panicz obchodzić 
będzie ogród — mruczał stary.

Nie mruczał ze złości, ale mruczał. W istocie zaś, będąc 
starym, zatwardziałym uparciuchem i nie wierząc zbytnio 
w owe „czary”, postanowił sobie, o ile by go stąd wyrzucili, 
wejść na drabinę i patrzeć przez mur, tak, by w razie, gdyby 
się Colin przewrócił, mógł się prędko cofnąć.
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Radża jednak zgodził się na to, by pozostał, i procesja 
ruszyła z miejsca. Wyglądali doprawdy jak procesja. Colin 
szedł na czele z Dickiem i Mary po obu stronach. W tyle 
kroczył Ben Weatherstaff, za nim „stworzenia”, jagnię 
i lisek blisko Dicka, Sadza zaś z powagą osoby czującej 
swą godność.

Była to procesja posuwająca się naprzód wolno, lecz 
z godnością. Co kilkanaście kroków przystawali, by 
odpocząć. Colin wspierał się na ramieniu Dicka, Ben zaś 
w cichości ducha pilnie baczył, by mu się co nie stało. Lecz 
chłopczyk co pewien czas zdejmował rękę z ramienia swego 
przewodnika i szedł kilka kroków o własnych siłach. Cały 
czas głowę miał podniesioną i wydawał się bardzo wysoki.

— Czary są we mnie! — wciąż powtarzał. — Czary mi 
dają siłę! Czuję je w sobie, czuję!

Zdawać by się mogło rzeczywiście, że go coś podnosiło, 
podtrzymywało. Przysiadał na ławeczkach w altanach, kilka 
razy odpoczywał na trawie, kilka zaś razy zatrzymywał się 
jeno na ścieżkach i wspierał na Dicku, lecz nie chciał ustąpić, 
póki nie obszedł dokoła ogrodu. Gdy pod baldachim swój 
powrócił, twarz miał zaróżowioną, minę tryumfującą.

— Dopiąłem swego! Czary działały! — wołał radośnie. — 
To moje pierwsze naukowe odkrycie.

— Co doktor Craven na to powie? — rzekła 
uszczęśliwiona Mary.

— Nic nie powie — odparł Colin — bo nic mówić nie 
trzeba. To będzie największą tajemnicą z tego wszystkiego. 
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Nikt nic nie będzie wiedział, dopóki o tyle się nie wzmocnię, 
że będę mógł chodzić i biegać. Co dzień w moim fotelu mnie 
będziecie przywozić i odwozić. Nie chcę, żeby sobie szeptano 
i dopytywano się, i nie chcę, by ojciec wiedział cośkolwiek. 
zanim doświadczenie zupełnie się nie uda. Potem za to, 
kiedy wróci do Misselthwaite, wejdę nagle do jego pokoju 
i powiem: „Oto jestem, tatusiu; jestem taki jak wszyscy 
chłopcy. Jestem zupełnie zdrów i wyrosnę na dzielnego 
człowieka. A stało się to przez doświadczenie naukowe”.

— Twój tatuś pomyśli, że to sen — zawołała Mary. — 
Oczom swoim nie będzie chciał wierzyć.

Colin uśmiechnął się tryumfująco. Nakazał sobie 
uwierzyć, że będzie zdrów, co rzeczywiście było już połową 
wygranej. Podtrzymywała go zaś więcej niż wszystko myśl 
o ojcu, co powie, jaką minę zrobi, gdy dowie się, że ma syna 
zdrowego i prostego jak synowie innych tatusiów. Jednym 
z najstraszniejszych utrapień jego za owych smutnych, 
beznadziejnych dni przeszłych była jego bezsilna nienawiść 
do swego chorobliwego stanu, który mu miłość ojca zabierał.

— Wtedy tatuś będzie musiał uwierzyć — powiedział. 
— Jak czary już swoje zrobią i będę zdrów, bo jednym 
z pierwszych ćwiczeń, zanim się wezmę do odkryć 
naukowych, będzie atletyka.

— Za tydzień, dwa to się panicz weźmie do boksowania 
— rzekł Ben Weatherstaff. — Skończy panicz na tym, 
że w atletyce zdobywać będzie pierwsze nagrody w Anglii.

Colin spojrzał na niego surowo.
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— Weatherstaff! — zawołał — to brak uszanowania. 
Nie wolno wam się poufalić dlatego tylko, że dopuszczeni 
jesteście do tajemnicy. Choćby czary największą siłę mi dały, 
nie będę zawodowym atletą. Będę badaczem naukowym.

— Przepraszam, bardzo przepraszam, sir — odparł Ben, 
dotykając czoła w ukłonie. — Powinienem był wiedzieć, 
że z tego żartować nie wolno — lecz niemniej wesoło mrugał 
małymi oczkami i ubawiony był serdecznie. Chętnie zniósł 
i to natarcie uszu, byle jego panicz miał siły ciała, umysłu 
i serca!

Rozdział XXiV. „Niech się śMieją!”
Tajemniczy ogród nie był jedynym, w którym pracował 

Dick. Wokoło domku na wrzosowisku znajdował się kawałek 
gruntu otoczony niskim wałem ze zwykłych kamieni 
polnych. Wczesnym rankiem i po słońca zachodzie, i każdego 
dnia, gdy dla Mary i Colina bywał niewidoczny — Dick 
pracował w tym ogródku, sadząc dla swej matki kartofle, 
kapustę, rzepę, marchew i wszelką włoszczyznę. Dokazywał 
tam wprost cudów wraz ze swymi „stworzonkami”, a nigdy 
— zdawało się — nie bywał zmęczony. W czasie kopania lub 
pielenia pogwizdywał wesoło albo śpiewał piosnki ludowe, 
często rozmawiał z Sadzą i Kapitanem, a niekiedy ze swym 
rodzeństwem, które nauczył pomagać sobie.

— Nigdy nam się tak dobrze nie działo jak teraz — 
mówiła pani Sowerby — a to tylko dzięki ogródkowi Dicka. 
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Jemu wszystko lepiej rośnie. Jego kartofle i kapusta są dwa 
razy większe niż u innych, a zapach taki mają, aż ślina do 
ust idzie.

Gdy tylko miała wolną chwilkę, lubiła pójść z nim 
pogawędzić. Po kolacji bywała jeszcze długa szara godzina 
do pracy i to stanowiło jej wypoczynek. Siadywała wtedy 
na niskim wale z kamieni, przyglądała się i słuchała 
opowiadania z całego dnia. Lubiła te chwile. W ogródku 
ich były nie tylko warzywa; Dick kupował paczuszki nasion 
kwiatów i posiał pomiędzy krzakami agrestu, a nawet między 
kapustą i na rabatach śliczne, cudnie pachnące kwiatuszki, 
jak rezedę, goździki, bratki i te roślinki, których nasiona 
mógł zbierać lub te, których korzenie co roku na wiosnę 
nowe wypuszczały kiełki. Niski wał kamienny był jedną 
z ładniejszych rzeczy w Yorkshire, ponieważ Dick w każdym 
zagłębieniu między kamieniami posadził: naparstnice, 
paprocie, rzeżuchę, które rozrosły się ślicznie i tylko tu 
i ówdzie odsłaniały surowy kamień.

— Niech tylko każdy robi tak, żeby im było dobrze, 
żeby mogły rosnąć — mawiał — a i te kwiatki będą z nim 
w przyjaźni na pewno. One tak samo jak zwierzątka. Jak 
im się chce pić, trzeba je napoić, jak są głodne, trzeba 
je odżywić. One tak samo pragną żyć jak my. Gdyby mi 
powiędły, to czułbym, żem był zły i bez serca dla nich.

O takiej to szarej godzinie wysłuchiwała pani Sowerby 
opowieści o tym, co się działo w Misselthwaite Manor. 
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Najpierw dowiedziała się tylko, że „panicz” nabrał ochoty 
wyjść do ogrodu z panną Mary i że to dobrze wpływało 
na jego zdrowie. Lecz wkrótce potem postanowiły dzieci 
„dopuścić do tajemnicy” matkę Dicka. Nie wątpili ani 
na chwilę, że tej można zaufać „na pewno”.

Więc też pewnego cichego, wiosennego wieczoru Dick 
opowiedział jej całą hislorię z wszystkimi sensacyjnymi 
szczegółami o pogrzebanym kluczu i gilu, i o szarej mgle, 
która zdawała się martwotą, i o tajemnicy, której panna 
Mary nie chciała nikomu powierzyć. Opowiadał o tym, 
jak przyszedł, w jaki sposób mu opowiedziała o ogrodzie, 
wątpliwości co do panicza Colina i ostatecznie całą 
historię wprowadzenia go do ukrytego państwa w związku 
z wypadkiem z Benem Weatherstaff. Jego oburzona twarz 
zaglądająca przez mur i nagle rozbudzona siła panicza, 
wszystko to kilka razy wywoływało na przemian rumieńce 
lub bladość na śliczną twarz pani Sowerby.

— Jak Boga kocham! — wołała — jak to dobrze, 
że ta mała panienka przyjechała do Misselthwaite. Było to 
zarówno dobre dla niej, jak zbawienne dla niego. Więc stał 
na nogach! A my tu wszyscy myśleliśmy, że to biedactwo 
niespełna rozumu i połamane, i krzywe na wszystkie strony!

Zadawała mnóstwo pytań, a niebieskie jej oczy pełne 
były zamyślenia.

— Cóż oni tam mówią we dworze, że taki teraz zdrów 
i wesół, i nie narzeka, nie jęczy? — pytała.
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— Oni już sami nie wiedzą, co myśleć — odparł Dick. 
— Każdziuchnego dnia inaczej panicz wygląda. Twarz mu 
się wypełnia i już nie jest taka ostra, a bladość znikła jak 
kamfora. Ale zawsze przecież musi trochę narzekać — dodał 
z bardzo ubawioną miną.

— Czemuż to, na miłosierdzie boskie?! — pytała 
pani Sowerby.

Dick chytrze się uśmiechnął.
— Umyślnie tak narzeka, żeby nie odgadli, co się tam 

dzieje. Gdyby doktor wiedział, że mu dobrze i że może stanąć 
o własnej sile, to by napisał o tym do jaśnie pana. A panicz 
znów sam chce tę tajemnicę ojcu powiedzieć. Będzie teraz 
czary robił co dzień ze swoimi nogami, dopóki ojciec jego 
nie wróci, a potem wejdzie do jego pokoju i pokaże, że jest 
silny i prosty jak wszyscy chłopcy. Ale i panicz, i panna Mary 
myślą, że najlepiej będzie trochę pokaprysić, pokrzyczeć, 
narzekać od czasu do czasu, żeby ludzie nie mogli 
niczego przewąchać.

Pani Sowerby serdecznie i szczerze śmiała się, zanim 
jeszcze ostatnie zdanie wypowiedział.

— Oj! Ci się dopiero dobrze bawią — rzekła — ręczę 
za to. Zagrają doskonale komedię, a dzieci niczego tak nie 
lubią, jak grać komedię. No, opowiadaj mi jeszcze o nich, 
moje dziecko.

Dick przestał grabić, przysiadł na piętach i zaczął 
opowiadać. Oczy miał wesołości i roześmiania pełne.
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— Panicza znosi się w krześle za każdym razem, gdy 
wychodzi — objaśniał. — A on gniewa się na służącego Jana, 
że go nie wiezie dosyć uważnie. Taki się niby robi bezsilny, 
o ile tylko może, a głowy nigdy nie podnosi, dopiero jak już 
sami zupełnie jesteśmy. A piszczy, a narzeka, gdy go w tym 
fotelu sadowią! I panicz, i panna Mary tak się bawią; a jak on 
narzeka i skarży się, to panienka mówi: „Biedny Colin! Czy 
cię tak bardzo boli? Mój Boże! Takiś strasznie słaby? Biedny 
Colin!”, tylko w tym bieda, że się czasem ledwo wstrzymać 
mogę, żeby nie wybuchnąć śmiechem. Jak już potem 
bezpieczni jesteśmy w ogrodzie, to się aż duszę ze śmiechu. 
Nieraz muszą głowy chować w poduszki panicza, żeby ich 
ogrodnicy nie usłyszeli, jeżeli przypadkiem są w ogrodzie.

— Im więcej się śmieją, tym lepiej dla nich — rzekła pani 
Sowerby, sama się śmiejąc. — Zdrowy śmiech jest dla dziecka 
zdrowszy niż branie pigułek i leków co dzień. Tych dwoje to 
na pewno wyzdrowieje i utyje.

— Oni już przytyli — rzekł Dick. — Tacy są głodni ciągle, 
że nie wiedzą, jakby zrobić, żeby dostać więcej jeść, a żeby 
się nikt nie domyślił. Panicz mówi, że jak pośle po więcej 
jedzenia, to wcale już wierzyć nie będą chcieli, że jest kaleką. 
Panna Mary znów mówi, że paniczowi odda swoją część, 
ale on powiada, że jak panienka będzie głodna, to schudnie, 
a oni muszą utyć oboje równocześnie.

Pani Sowerby tak serdecznie się śmiała, słysząc o tych 
trudnościach, że tylko kiwała się naprzód i w tył w swej 
modrej sukni, a Dick jej wtórował.
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— Powiem ci coś, synku — rzekła pani Sowerby, gdy się 
uspokoiła. — Mam już sposób, jakby mu pomóc. Gdy rano 
do nich pójdziesz, to im zaniesiesz koneweczkę świeżego, 
dobrego mleka i upiekę im chleba wiejskiego albo bułeczek 
z porzeczkami, takich jak to wy lubicie. Nic nie jest takie 
dobre jak świeże mleko i chleb. Potem zaspokoić będą mogli 
swój apetyt w ogrodzie, a to, co zjedzą w domu, to już będzie 
takim dodatkiem.

— Oj, matuś! — mówił Dick z uwielbieniem. — Dziw, 
jakaś ty mądra! Zawsze matusia radę na wszystko wynajdzie. 
Wczoraj to byli w wielkim ambarasie. Nie wiedzieli zupełnie, 
co zrobić, jak wytrzymać, żeby nie zażądać więcej jedzenia, 
takie mieli pustki w żołądku.

— Oboje prędko rosną i oboje prędko wracają do sił 
i zdrowia. Takie dzieci to jak młode wilczki, a pożywienie 
to dla nich krew i ciało — mówiła pani Sowerby. Potem 
uśmiech Dicka okrasił jej usta.

— Oj! Ale to się naużywają! — dodała.
I słuszność miała ta dobra, zacna matka; a nigdy nie miała 

większej, jak wtedy, gdy powiedziała, że chętnie będą „grali 
komedię”. Dla Colina i Mary było to źródłem ekscytującej 
rozrywki. Myśl uchronienia się przed podejrzeniami poddała 
im bezwiednie najpierw zdumiona pielęgniarka, później 
doktor Craven.

— Apetyt się ogromnie paniczowi poprawił — rzekła dnia 
pewnego. — Dawniej nic panicz nie jadał i nie lubił potraw!
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— Teraz wszystkie lubię — odparł Colin; potem zaś, 
widząc pielęgniarkę przyglądającą mu się z ciekawością, 
przypomniał sobie nagle, że może nie powinien wyglądać 
na zbyt zdrowego. — W każdym razie rzadziej bywa, że mi 
coś nie smakuje. To skutek świeżego powietrza.

— Być może — powtórzyła pielęgniarka nieufnie. — Ale 
muszę pomówić o tym z doktorem Cravenem.

— Jak ona na ciebie patrzyła! — rzekła Mary, gdy tamta 
wyszła z pokoju. — Jakby myślała sobie, że jest w tym coś, co 
należy zbadać.

— Nie chcę, by robiła jakieś dochodzenia — rzekł Colin. 
— Jeszcze nikt się niczego nie może domyślać.

Gdy tego rana przybył doktor Craven, wydawał się 
również ogromnie zdziwiony. Ku niezadowoleniu Colina, 
zadawał mu mnóstwo pytań.

— Dużo bardzo przebywasz w ogrodzie? — badał. — 
Gdzie zwykle chodzisz?

Colin przybrał swój zwykły wyraz twarzy zupełnej 
obojętności na sądy ludzkie.

— Nie chcę, żeby ktokolwiek bądź wiedział, dokąd się 
udajemy — odparł. — Chodzę tam, gdzie mi się podoba. 
Wszyscy otrzymali rozkaz, żeby mi w drogę nie wchodzili. 
Nie chcę, żeby mi się przyglądali. Dobrze pan o tym wie!

— Zdaje się, że cały dzień przebywasz na dworze, ale ci to 
chyba nie szkodzi, przeciwnie nawet. Pielęgniarka twierdzi, 
że teraz jadasz więcej, niż jadłeś kiedykolwiek.
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— A może — zaczął Colin natchniony nowym pomysłem 
— a może to apetyt nienaturalny!

— Wątpię, bo pożywienie ci służy — rzekł doktor Craven. 
— Nabierać zaczynasz ciała i cerę masz zdrowszą.

— A może… może ja puchnę i mam gorączkę — rzekł 
Colin, przybierając smutną, stroskaną minę. — Ludzie 
skazani na śmierć, bywają nieraz… różni.

Doktor Craven głową potrząsnął. Trzymał dłoń Colina, 
odchylił rękaw i ujął go za ramię.

— Wcale nie masz gorączki — rzekł zamyślony — a ciało 
takie, jak twoje obecnie, oznacza zdrowie. Jeśli się tak 
utrzymamy, mój chłopcze, to nie ma co myśleć o śmierci. 
Ojciec twój będzie ogromnie szczęśliwy, gdy usłyszy o tak 
znacznym polepszeniu.

— Nie chcę, żeby usłyszał! — wściekle wybuchnął Colin. 
— Potem będzie jeszcze gorzej się martwił, jeśli mi się znów 
pogorszy… a mnie gorzej będzie już dziś w nocy. Będę 
miał napad z gorączką! Zdaje mi się, że już się zaczyna. Nie 
chcę, żebyście pisali do tatusia, nie chcę, nie chcę! Pan mnie 
irytuje, choć wie, że mi to szkodzi! Już mi się zaczyna robić 
gorąco. Nie cierpię, żeby o mnie mówili i żeby o mnie pisali, 
tak samo jak znieść nie mogę, by na mnie patrzano!

— Cicho, cicho, chłopcze kochany — uspokajał go doktor 
Craven. — Nic się pisać nie będzie bez twego pozwolenia. 
Zanadto wszystko bierzesz do serca. Nie możesz psuć tego, 
co się dobrego zrobiło.
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Nie mówił już więcej o liście do pana Cravena, 
a pielęgniarkę ostrzegł na uboczu, by nawet o możliwości 
listu nie wspomniała.

— Chłopcu jest bez porównania lepiej — mówił. — 
Zmiana na dobre w jego zdrowiu jest wprost anormalna. 
Lecz teraz z własnej nieprzymuszonej woli robi to, do 
czego nie mogliśmy go zmusić żadną siłą. Jednakże wciąż 
jeszcze łatwo się podnieca, więc nie trzeba mówić nic, co by 
go irytowało.

Mary i Colin przerazili się nie na żarty i rozmawiali 
lękliwie. Od tej chwili poczęło się ich granie „komedii”.

— Wiesz, zdaje mi się, że będę zmuszony mieć „napad” 
— mówił Colin z żalem. — Nie pragnę go mieć, a czuję się 
teraz zbyt dobrze, by się móc wprowadzać w taki „porządny”. 
Kto wie, czy mi się w ogóle uda dostać ataku. Gardło nigdy 
mi się teraz nie ściska, a rozmyślam tylko o rzeczach ładnych 
i miłych, nie o straszliwych. Ale jeśli zaczną znów gadać 
o pisaniu do ojca, to będzie trzeba jednak coś wymyślić!

Postanowił sobie mniej jadać, lecz niestety! Wykonanie 
tego świetnego pomysłu okazało się nader trudne wobec 
tego, że budził się co rano z wilczym apetytem, stół zaś przy 
sofie zostawiony bywał śniadaniem, składającym się z chleba 
domowego pieczenia, masła świeżego, ślicznych, białych 
jajek, marmolady i bitej śmietany. Mary jadała z nim razem, 
a gdy znaleźli się przy stole, zwłaszcza gdy woń gorącej 
szynki wydobywała się spod srebrnej pokrywy, wtedy — o! 
wtedy z rozpaczą spoglądali sobie w oczy.
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— Wiesz, zdaje mi się, że dzisiaj to jeszcze wszystko sobie 
zjemy — mawiał zwykle w końcu Colin. — Za to odeślemy 
do kuchni trochę z drugiego śniadania i cośkolwiek z obiadu.

Lecz niestety! Nigdy im się to jakoś nie udawało, a do 
czysta wyjedzone półmiski wywoływały komentarze 
w kredensie.

— Życzyłbym sobie bardzo — mawiał też Colin — by 
plastereczki szynki były trochę grubsze; taka porcyjka 
na każde z nas, to stanowczo za mało.

— Właściwie to dosyć dla kogoś, co ma umrzeć niedługo 
— odpowiadała Mary — ale nie wystarcza to dla kogoś, kto 
ma żyć. Czasem to bym pewnie ze trzy takie porcje zjadła, 
gdy przez okno to cudne powietrze napływa i zapach od 
wrzosowiska idzie…

Tego rana, gdy Dick po dwugodzinnej wspólnej zabawie 
poszedł za wielki krzak różany i wyniósł stamtąd dwa 
blaszane naczynia, z których jedno było napełnione świeżym 
mlekiem, a w drugiem znajdowały się świeże bułeczki 
z porzeczkami, zawinięte w czystą serwetę — zawinięte tak 
starannie, że jeszcze były gorące, było okrzyków radości co 
niemiara. Jak też poczciwie ze strony pani Sowerby, że o nich 
pomyślała! Jaka to musi być dobra i rządna62 kobieta! Jakież 
te bułeczki były wyborne! A co za mleko znakomite!

— Czary są w niej, zarówno jak w Dicku — mówił Colin. 
— I one nasuwają jej pomysły dobre, jak robić rzeczy ładne. 
Ona stanowczo czaruje. Powiedz matce, Dicku, że jesteśmy 
jej wdzięczni, ogromnie wdzięczni!
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Colin lubił używać wyrażeń jak dorośli. Miał w tym 
pewne upodobanie. A miał je do tego stopnia, że chciał się 
jeszcze lepiej wyrazić.

— Powiedz matce, że wzruszeni jesteśmy jej dobrocią 
i niewymownie wdzięczni.

Potem zaś, zapominając o swej powadze, dopadł do 
baniek i począł opychać się bułeczkami i mleko pił chciwie 
wielkimi łykami, po prostu tak, jak by robił każdy mały, 
głodny chłopczyk, który się wyhasał do woli i wybiegał 
na świeżym powietrzu; a był już od dwóch godzin 
po śniadaniu.

To dało początek całemu szeregowi miłych wydarzeń. 
Przede wszystkim od razu doszli do przekonania, że pani 
Sowerby, zmuszona myśleć co dzień o nakarmieniu 
czternastu istot, nie może żywić jeszcze ich dwoje bez 
uszczerbku dla siebie. Poprosili ją zatem, by na cel ten 
pozwoliła sobie przysyłać ich zaoszczędzone szylingi.

Dick uczynił nadzwyczajne odkrycie, a mianowicie, 
że w lesie — tam, gdzie go Mary po raz pierwszy ujrzała 
przygrywającego zwierzątkom na fujarce — znajdowała się 
głęboka, a niewielka jama, z której mogliby zrobić doskonały 
piecyk i piec kartofle i jaja. Pieczone jaja były nieznanym 
a wykwintnym przysmakiem, zaś pieczone, ogromnie gorące 
kartofle z solą i świeżym masłem były potrawą godną króla 
lasów, poza tym można się było znakomicie nimi najeść. 
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Mogli sobie nakupić jaj i kartofli, ile dusza raczyła, i najeść 
się za wszystkie czasy, a nie mieli uczucia, że krzywdzą 
kogokolwiek w domku na wrzosowisku.

Każdego pogodnego poranka mistyczne zgromadzenie 
odprawiało czary pod drzewem śliwkowym, którego 
baldachim coraz gęstniał wobec rozrastających się listków 
po krótkich dniach kwitnienia. Po ceremonii Colin 
zaczynał swe ćwiczenia chodzenia, potem zaś w ciągu dnia 
przedsiębrał je po kilkakroć. Co dnia nabierał więcej sił, 
co dzień z większą łatwością mógł chodzić i coraz dalej. 
I co dnia wzmagała się jego wiara w czary — i nic w tym 
dziwnego. Próbował jednego ćwiczenia po drugim, w miarę 
jak mu przybywało sił, Dick zaś coraz nowych uczył 
go rzeczy.

— Wczoraj — mówił pewnego rana po dniu nieobecności 
— poszedłem do Thwaite z interesem matki i koło oberży 
Pod Niebieską Krową widziałem Boba Haworth. To 
najsilniejszy człowiek z naszej okolicy. Jest pierwszym atletą, 
a skacze wyżej niż ktokolwiek bądź i rzucać umie najlepiej 
młotem. Jednego roku to na różne ćwiczenia sportowe 
poszedł do Szkocii. Mnie znał, jakem jeszcze był całkiem 
mały, a że jest przyjacielski, więc go zapytałem o kilka rzeczy. 
Nazywają go tu wszyscy atletą, a ja sobie pomyślałem o was, 
paniczu, i mówię mu: „Jak ty robisz, Bob, że masz takie silne 
i twarde muskuły? Czy robisz jakie specjalne ćwiczenia?”. 
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A on mówi: „Ano naturalnie, chłopcze, żem robił. Był tu raz 
w Thwaite taki jeden siłacz, co sztuki pokazywał, i on mnie 
nauczył, jak wyrabiać sobie ręce, nogi i muskuły w całym 
ciele”. A ja mówię: „Czy delikatny chłopiec mógłby się też 
wzmocnić?”. A on się roześmiał i mówi: „Czy to ty niby masz 
być ten delikatny chłopiec?”. A ja mówię: „Nie, ale znam 
jednego młodego panicza, który przychodzić zaczyna do 
zdrowia po długiej chorobie i chciałbym znać twoje sposoby, 
żeby i jego nauczyć”. Nie mówiłem mu nazwiska, a on się 
też nie pytał. Mówiłem już, że to poczciwy chłopak; wstał, 
pokazał mi niektóre ćwiczenia, a ja je powtarzałem, ażem się 
ich na pamięć nauczył.

Colin pochłaniał każde słowo.
— I możesz mi pokazać? — wołał. — Czy byłbyś 

taki dobry?
— No, ma się rozumieć — odparł Dick, powstając 

z miejsca. — Ale on mówił, że najpierw trzeba wolno robić 
i uważać na siebie, żeby się nie zmęczyć. Trzeba niekiedy 
wypoczywać i głęboko oddychać, i nie męczyć się.

— Będę ostrożny — rzekł Colin — tylko mi pokaż! Pokaż! 
Dicku, jesteś najczarowniejszy chłopiec na świecie!

Dick stanął na trawniku i wykonał starannie szereg 
ćwiczeń muskułów. Colin przyglądał mu się z rosnącym 
zajęciem. Siedząc, mógł wykonywać niektóre ruchy. Potem 
ostrożnie wykonał kilka stojąc — Mary ich naśladowała. 
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Sadza, przyglądająca im się ciekawie, była ogromnie 
podniecona; zleciała ze swojej gałęzi, skakała dokoła 
niestrudzenie, nie mogąc naśladować ruchów dzieci.

Od tej pory ćwiczenia owe, zarówno jak czary, stanowiły 
obowiązek dnia. Colin i Mary wprawiali się coraz bardziej 
i taki im to dawało apetyt, że byliby zgubieni, gdyby 
nie koszyk, stawiany co dnia przez Dicka za krzewami. 
Tymczasem piecyk w lesie w połączeniu z poczciwą pamięcią  
pani Sowerby tak były wystarczające, że pani Medlock, 
pielęgniarka i doktor Craven w głowę zachodzili ze zdumienia.  
Można zaiste nie ruszyć śniadania i zdawać się lekceważyć 
zupełnie obiad, gdy się jest najedzonym aż po uszy 
pieczonymi jajami i kartoflami i mlekiem świeżym, 
i plackami owsianymi, i bułkami, i miodem, i bitą śmietaną.

— Tyle jedzą, co nic — mówiła pielęgniarka. — Umrą 
z głodu, jeśli im się nie zdoła wytłumaczyć, że muszą 
przecież przyjmować trochę pokarmu. A jednak niech pani 
spojrzy, jak wyglądają!

— Spojrzyj! — zawołała z pogardą najwyższą pani 
Medlock. — Oj! Już mnie te bębny na śmierć zamęczyły! Toć 
to doprawdy para młodych diabłów. Jednego dnia suknie 
im za ciasne, a drugiego nosem kręcą na najlepsze potrawy, 
jakie kucharz wymyślić potrafi. Ani na ząb nie spróbowali 
tej młodej perliczki, takiej wybornej. I biedna gospodyni 
„wynalazła” dla nich nowy budyń, to go odesłali nietknięty 
do kuchni. Aż się biedaczka popłakała. Boi się okropnie, 
że na nią wina spadnie, jak się na śmierć zagłodzą.
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Doktor Craven przyjechał i przyglądał się Colinowi długo 
i uważnie. Miał twarz bardzo znękaną, gdy pielęgniarka 
z nim rozmawiała i pokazywała mu nietknięte niemal 
śniadanie, które umyślnie schowała, by mu je pokazać — 
lecz znękany był bardziej jeszcze, gdy usiadł przy Colinie 
i począł mu się przyglądać. Był zmuszony z powodu interesu 
wyjechać do Londynu i dwa tygodnie pacjenta swego nie 
widział. Młodzi nabierają sił bardzo prędko. Woskowa 
bladość ustąpiła na twarzy Colina miejsca ciepłym tonom 
różowym; piękne jego oczy jasno teraz na świat patrzały, 
a doły na w policzkach i na skroniach wypełniły się, śladu 
po sobie nie zostawiając. Ciężkie ciemne loki, opadające 
na czoło stały się jedwabiste i jakby życia pełne. Usta mu 
wypełniały i nabrały koloru zdrowego. Naprawdę trudno 
było uwierzyć, by to miał być ów inwalida na śmierć skazany. 
Doktor Craven ujął go pod brodę i przyglądał mu się 
z uwagą.

— Bardzo się martwię, że nic teraz nie jesz — mówił. — 
To niedobrze. Wszystko, co się dobrego stało, znów pójdzie 
na marne, a wydobrzałeś w niepojęty sposób! Takiś miał 
dobry apetyt jeszcze niedawno!

— Przecież mówiłem panu, że to apetyt nienaturalny — 
odparł Colin.

Mary siedziała na krześle obok nich i nagle wydała dźwięk 
ogromnie dziwny, który usiłowała tak gwałtownie stłumić, 
że dostała czkawki.
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— Co się stało? — rzekł doktor Craven, odwracając się 
ku niej.

Mary spoważniała.
— Było to coś pomiędzy kichnięciem a kaszlem — odparła  

z obrażoną godnością — i to mi się dostało do gardła.
— Ale — mówiła później do Colina — trudno: nie 

mogłam się powstrzymać. Tak parsknęłam, bo sobie zupełnie 
nagle przypomniałam, jak zabawnie wyglądałeś z tym 
ogromnym kartoflem w ustach, jaką miałeś wtedy twarz 
wypchaną, jak gryzłeś kromkę z szynką.

— Czy jest jakakolwiek możliwość, że te dzieci 
potajemnie gdzie dostają jeść? — pytał doktor Craven 
panią Medlock.

— Żadnej możliwości nie ma, chyba żeby sobie wykopali 
co lub z drzewek zerwali — odparła pani Medlock. — Cały 
boży dzień siedzą na dworze, a to tylko we dwoje ciągle. 
A gdyby chcieli co innego niż to, co dostają, to by im się 
przecież zaraz dało.

— Więc dobrze — rzekł doktor Craven. — O ile 
niejedzenie im tak służy, to nie ma się czym trapić. Przecież 
to inny chłopak teraz.

— I panienka to samo — odparła pani Medlock. — Wszak 
to całkiem ładne dziecko, odkąd utyła i straciła ten cierpki, 
niemiły wyraz twarzy. Włosy jej urosły, zgrubiały i taką ma 
cerę zdrową. Takie to było ponure i niepoczciwe, a teraz oboje 
z paniczem śmieją się, jak wariaty. Może z tego tak tyją.

— Może z tego — odparł doktor Craven. — Niech 
się śmieją!
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Rozdział XXV. zasłoNa
Tymczasem ogród tajemniczy rozkwitał i rozkwitał, 

i co dzień nowe ukazywał cuda. W gniazdku gila były 
jajka, a samiczka siedziała na nich, ogrzewając je swym 
drobnym, pierzastym ciałkiem i osłaniając troskliwymi 
skrzydełkami. Z początku była ogromnie nerwowa, a gil 
sam wprost nieprzyzwoicie podejrzliwy. Nawet Dick nie 
podchodził w tym czasie do gęstw ocienionego kątka 
ogrodu; czekał, aż tajemnym wołaniem zdoła oddziałać 
uspokajająco na umysły maleńkiej ptasiej parki i przekona 
ich, że w ogrodzie wszystko jest im przyjazne — że nie ma 
tam nikogo, kto by nie rozumiał całej cudowności tego, co 
się działo w ich gniazdku — owej wielkiej, czułej, potężnej, 
uroczystej tajemnicy. Gdyby była choć jedna istota w tym 
ogrodzie, która by nie wiedziała, że gdyby jajko w gniazdku 
ruszyli lub stłukli, to by świat cały zawirował i rozpadł 
się w przestrzeni; gdyby była choć jedna, nieczująca tego 
i postępująca wedle tej nieświadomości, to nie byłoby 
szczęścia nawet w tej najcudniejszej, złotej porze wiosennej. 
Lecz tu wszyscy wiedzieli i odczuwali to, zaś gil i samiczka 
jego wiedzieli o tym, że tamci wiedzieli.
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Z początku przyglądał się gil Colinowi i Mary  
z niekłamanym lękiem. Dla przyczyny jakiejś 
niewytłumaczonej wiedział, że nie potrzebuje czuwać  
nad Dickiem. Od pierwszej chwili, jak tylko spojrzał 
na Dicka, zrozumiał, że nie jest obcy, ale że to też rodzaj 
gila, tylko bez dzioba i upierzenia. Umiał on mówić 
„po gilowemu” (co jest mową odrębną, której z żadną inną 
mieszać nie należy). Mówić po gilowemu do gila, znaczy 
to samo co mówić po francusku do Francuza. Dick zawsze 
przemawiał do gila jego językiem, toteż temu ostatniemu 
obojętne było, gdy chłopiec jakąś „gwarą”, mówił do ludzi. 
Gil także myślał, że Dick musiał do nich mówić gwarą, 
gdyż nie byli oni dość inteligentni, by rozumieć mowę 
upierzoną. Ruchy chłopca również były „gilowe”. Nigdy 
one nikogo nie przestraszyły, nigdy bowiem nie były nagłe, 
by się zdawać mogły niebezpieczne lub grożące. Każdy gil 
mógł Dicka rozumieć, zatem obecność jego bynajmniej 
nie przeszkadzała.

Lecz przede wszystkim należało się mieć na baczności 
przed tamtych dwojgiem. Najpierw ów chłopiec nie wszedł 
do ogrodu na nogach. Wepchnięto go tu na czymś, co miało 
koła, a na nim narzucone były skóry zwierząt. To już samo 
przez się było mocno podejrzane. Potem, gdy zaczął stawać 
i poruszać się, czynił to w dziwny, niezwyczajny sposób, 
a zdawało się, że ci drudzy muszą mu pomagać. Gil zwykle 
chował się w krzaki i stamtąd przyglądał się wystraszony, 
przechylając główkę to na tę stronę, to na tamtą.  
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Myślał bowiem, że owe powolne ruchy były 
przysposobieniem do skoku, jak to zwykły czynić koty.  
Gdy kot przygotowuje się do skoku, natenczas czołga się 
po ziemi ogromnie wolno. Gil dużo na ten temat rozmawiał 
ze swoją żoną dni kilka, lecz potem zdecydował, że nic jej 
mówić nie będzie, gdyż przerażenie jej było tak wielkie, 
że lękał się, by to nie zaszkodziło jajkom.

Odczuli wielką ulgę, gdy chłopiec zaczął chodzić sam, 
a nawet poruszać się prędzej. Lecz długo jeszcze — w każdym 
razie gilowi zdawało się to długo — był on źródłem pewnej 
obawy. Nie robił wszystkiego tak jak inni ludzie. Zdawał 
się bardzo lubić chodzić, ale miał taki niepokojący sposób 
siadania lub kładzenia się i wstawania potem nagle, by zacząć 
na nowo.

Pewnego dnia gil sobie przypomniał, że gdy jego  
samego rodzice zaczynali uczyć latać, to podobnie robił. 
Wzlatywał na kilka łokci i zmuszony był odpoczywać. 
Zrozumiał zatem, że ten chłopczyk uczy się latać — czyli 
właściwie chodzić. Wspomniał o tym samiczce, a gdy 
dodał, że jajka po wykluciu się i wypierzeniu w ten sam 
sposób będą postępowały, uspokoiła się zupełnie, a nawet 
zainteresowała nie na żarty, skąd znów powstała dla niej 
szczera przyjemność przyglądania się chłopcu przez  
brzegi gniazdka — choć, co prawda, przekonana była, 
że pisklęta jej będą zdolniejsze i uczyć się będą prędzej.  
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Potem jednakże dodała z pobłażaniem, że ludzie są 
zawsze ciężsi i powolniejsi od piskląt, a większość 
z nich robiła istotnie wrażenie, jakby się nigdy nie uczyli 
latać. Nigdy ich spotkać nie było można w powietrzu 
i na wierzchołkach drzew.

Po pewnym czasie ów chłopczyk począł poruszać się,  
jak inne dzieci, lecz wszyscy troje wykonywali czasem rzeczy 
niezwykłe. Stawali pod drzewem i poruszali rękoma, nogami 
i głowami w taki sposób, że nie było to ani chodzeniem, ani 
bieganiem, ani siedzeniem. Ruchy te wykonywali w pewnych 
chwilach co dnia, a gil nie był w stanie wytłumaczyć 
samiczce, co robili, czy co usiłowali robić. Mógł tylko 
powiedzieć, że był zupełnie pewny, iż pisklęta nigdy nie będą 
w taki sposób wymachiwać skrzydełkami; ale ponieważ  
ów chłopiec, mówiący tak płynnie po „gilowemu”, robił to 
samo, co tamci, zatem ptaszki mogły być spokojne, że ruchy 
te nie były natury niebezpiecznej. Co prawda, to ani gil,  
ani jego żona nie słyszeli nigdy o siłaczu Bobie Haworth 
i o jego ćwiczeniach dla wyrobienia twardych mięśni. 
Gile nie są do ludzi podobne; ich mięśnie od początku 
się wyrabiają w sposób przyrodzony, bez ćwiczeń 
nadzwyczajnych. Jak trzeba fruwać, by znaleźć sobie każde 
źdźbło pożywienia, to muskuły nie zanikną (zanikają  
zwykle przez brak ruchu).
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Gdy chłopczyk począł biegać, chodzić, kopać, pleć 
jak tamte dzieci, wówczas w gniazdku zapanował pokój 
i zadowolenie. Obawy o jajka stały się sprawą przeszłości, 
świadomość, że jajka są bezpieczne, jakby były zamknięte 
w banku, w połączeniu z możnością przyglądania się tylu 
ciekawym rzeczom, uczyniły z „wysiadywania” bardzo 
sympatyczne zajęcie. W słotne dni odczuwała nawet matka 
jajek pewnego rodzaju nudę, gdy dzieci nie było w ogrodzie.

Lecz nie można twierdzić, żeby nawet w słotne dnie 
Mary i Colin się nudzili. Pewnego poranku, gdy deszcz bez 
ustanku lał jak z cebra, Colin zaczynał już być niespokojny, 
zdenerwowany, ponieważ zmuszony był siedzieć na sofie, 
gdyż chodzić byłoby niebezpiecznie; wówczas Mary przyszła 
myśl genialna.

— Teraz, gdy jestem zdrowym, normalnym chłopcem 
— mówił Colin — moje nogi, ręce, całe ciało tak są pełne 
czarów, że mi trudno na miejscu usiedzieć. Więc chciałbym 
być w ruchu. Wiesz, Mary, jak się obudzę rano bardzo 
wcześnie, a ptaszki taki rozgwar wesoły czynią i wszystko 
zdaje się krzyczeć z radości, nawet drzewa, choć ich nie 
słyszymy, to zdaje mi się, że muszę z łóżka wyskoczyć i też 
krzyczeć z radości. Ach, gdybym to zrobił, to pomyśl tylko, 
co by się stało!

Mary wybuchnęła niepowstrzymanym śmiechem.
— Wpadłaby tu zaraz pielęgniarka i pani Medlock 

i byłyby przekonane, żeś zwariował, i posłałyby po doktora 
— odrzekła.
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Colin śmiał się serdecznie. Wyobrażał sobie, jakby te 
„baby” wyglądały, jak byłyby przerażone jego wybuchem, 
a jak zdumione, widząc go stojącego.

— Chciałbym, ażeby ojciec już wrócił — mówił. — Chcę 
mu sam wszystko powiedzieć. Wciąż o tym rozmyślam, ale 
dłużej już tak trudno będzie nam wytrzymać. Nie mogę 
ciągle leżeć i udawać, a przy tym wyglądam zupełnie inaczej 
teraz. Tak bym chciał, żeby dziś była pogoda!

I w tym oto momencie miała panna Mary myśl genialną.
— Colinie — rzekła tajemniczo — czy wiesz, ile w tym 

domu jest pokoi?
— Myślę, że z tysiąc — odparł.
— Jest około stu, do których nikt nigdy nie wchodzi — 

rzekła Mary. — Pewnego słotnego dnia poszłam i zajrzałam 
do kilku. Nikt o tym nie wie, choć pani Medlock o mało 
się na mnie nie natknęła. Zbłądziłam, gdym wracała 
i zatrzymałam się na końcu twego korytarza. Słyszałam 
wtedy twój płacz po raz drugi.

Colin podskoczył na sofie.
— Sto pokoi, do których nikt nie wchodzi — mówił.  

— To mi coś wygląda, jakby tajemniczy ogród. A gdybyśmy 
tak wybrali się i obejrzeli je? Dowiozłabyś mnie w fotelu 
i nikt by się nie dowiedział.

— To samo sobie myślałam — rzekła Mary. — Niechby 
tylko nikt nie ważył się iść za nami. Tam są galerie długie, 
gdzie byśmy się mogli gonić. Jest też mały pokój indyjski, 
w którym znajduje się gablota pełna małych słoni z kości 
słoniowej. Są najrozmaitsze pokoje.
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— Proszę cię, zadzwoń — rzekł Colin.
Gdy weszła pielęgniarka, dał jej dyspozycję.
— Proszę o mój fotel — rzekł. — Panna Mary i ja 

pójdziemy do części domu niezamieszkanej. Jan może mnie 
zawieźć aż dotąd, gdzie się zaczyna galeria obrazów, tam są 
małe schody. Potem musi sobie odejść, zostawić nas samych 
i wrócić dopiero wtedy, gdy go zawołam.

Począwszy od tego ranka dnie deszczowe przestały dla 
nich być postrachem. Gdy lokaj dowiózł fotel do galerii 
i zostawił ich dwoje samych, zgodnie z rozkazem, Colin 
i Mary spojrzeli na się rozpromienieni. Skoro tylko Mary 
się upewniła, że Jan zszedł już na dół, do służbowych pokoi, 
mógł Colin bezpiecznie wyjść ze swego fotela.

— Najpierw przebiegnę kilka razy galerię wzdłuż — 
mówił — potem sobie poskaczemy, a potem będziemy robili 
ćwiczenia Boba Haworth.

I wykonali nie tylko to, lecz wiele innych jeszcze rzeczy. 
Zrobili przegląd galerii, a między portretami znaleźli i ową 
małą, nieładną dziewczynkę, trzymającą na palcu papugę.

— To wszystko muszą być chyba moi krewni — mówił 
Colin. — Żyli oni już bardzo dawno temu. Ta z papugą, to, 
zdaje się, jakaś moja pra-pra-pra-pra-babka. Ona bardzo 
do ciebie, Mary, podobna, ale nie teraz, tylko do tej Mary, 
jaką byłaś, gdyś tu przyjechała. Teraz jesteś wiele pełniejsza 
i ładniej wyglądasz.
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— I ty także — odrzekła Mary i oboje się rozśmiali.
Poszli potem do indyjskiego gabinetu i bawili się 

słoniami. Odnaleźli buduar z różowej brokateli i dziurę 
w poduszce, którą wygryzła mysz, ale myszki wyrosły, 
uciekły, a dziura była pusta. Obejrzeli więcej pokoi i porobili 
więcej odkryć niż Mary za swej pierwszej wędrówki. Znaleźli 
nowe korytarze i zakręty, i schody, i inne stare bardzo obrazy, 
które podobały im się ogromnie, i wiele starych czarownych 
rzeczy, których użytku nie znali. Był to dziwnie zajmujący 
poranek, a to uczucie, że wędrują w jednym domu z tylu 
innymi ludźmi, a równocześnie że są jakby o setki mil od 
wszystkich daleko, było czymś pełnym uroku.

— Bardzo jestem zadowolony, że tu przyszliśmy — rzekł 
Colin. — Nie wiedziałem zupełnie, że mieszkam w takim 
ogromnym, dziwnym, starym domu. Podoba mi się. Każdego 
słotnego dnia będziemy się tak wałęsać. Za każdym razem 
znajdziemy coś nowego.

Tego rana znaleźli, między innymi, takie bajeczne apetyty, 
że gdy wrócili do pokoju Colina, nie byli w możności odesłać 
drugiego śniadania nieruszonego.

Gdy pielęgniarka zniosła tacę na dół, postawiła ją 
w kredensie z takim stukiem, że kucharz Loomis spostrzegł 
opróżnione doszczętnie półmiski i talerze.
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— Proszę tylko spojrzeć! — zawołała. — Ten dom 
stanowczo pełen jest zagadek, a tych dwoje dzieci jest 
zagadką największą.

— Jeśli tak dalej pójdzie — rzekł ów silny służący Jan — 
to nie dziwno będzie, że ważyć będzie dwa razy tyle, co przed 
miesiącem. Będę musiał prosić o zwolnienie z obowiązku, 
bo się boję, że się podźwigam.

Tego popołudnia zauważyła Mary, że w pokoju Colina 
zaszło coś nowego. Już poprzedniego dnia to zauważyła, lecz 
sądziła, że zmiana była tylko przypadkowa. I dzisiaj nic nie 
mówiła, lecz usiadła i przyglądała się uporczywie portretowi 
przed kominkiem. Mogła mu się przyjrzeć, bowiem zasłonę 
odsunięto na bok. Oto była zmiana, którą zauważyła.

— Wiem, co chcesz, żebym ci powiedział — rzekł Colin, 
gdy przyglądała się obrazowi czas jakiś. — Ja zawsze wiem, 
gdy chcesz, bym ci coś powiedział. Ciekawa jesteś, dlaczego 
zasłona jest odsłonięta. Teraz chcę, żeby tak zostało zawsze.

— Dlaczego? — spytała Mary.
— Bo już mi nie jest przykro teraz, gdy ją widzę śmiejącą 

się. Onegdajszej63 nocy obudziłem się, księżyc jasno świecił 
i miałem uczucie, że czary napełniają cały pokój i czynią 
wszystko tak cudnym, że uleżeć nie mogłem. Wstałem  
więc i wyjrzałem przez okno. W pokoju było jasno, a jedna 
plama światła księżycowego kładła się na tej zasłonie  
i to uczucie niejako spowodowało, żem podszedł 
i pociągnąłem za sznurek. Spojrzała prosto na mnie, jakby  
się śmiała z radości, że mnie widzi na nogach.  
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Zacząłem z lubością na nią patrzeć. Miło mi więc widzieć ją 
taką uśmiechniętą. Myślę, że ona musiała być pełną czarów.

— Ogromnie jesteś do niej teraz podobny — rzekła 
Mary — tak, iż nieraz sobie myślę, że może jesteś jej duchem 
zaklętym w chłopca.

Myśl ta zawładnęła umysłem Colina. Zamyślił się głęboko, 
po czym z wolna odrzekł:

— Gdybym był jej duchem, to by mnie ojciec mój kochał.
— Czy chciałbyś, żeby cię kochał? — pytała Mary.
— Dawniej nienawidziłem jej, bo mnie przez nią nie 

kochał. Gdyby ojciec pokochał mnie, to bym mu może 
opowiedział o czarach. Może by to sprawiło, że by był trochę 
mniej smutny.

Rozdział XXVi. „to Matka!”
W „czary” wierzyli wytrwale. Po rannych „śpiewach” 

miewał Colin czasem wykłady o czarach.
— Lubię mieć wykład — tłumaczył się — bo gdy dorosnę 

i będę robił odkrycia naukowe, to będę musiał miewać o nich 
wykłady, więc teraz nabieram już wprawy. Moje prelekcje 
obecnie nie mogą być długie, bo, po pierwsze, jestem jeszcze 
mały, a po wtóre, Benowi Weatherstaffowi zdawałoby się 
znowu, że jest w kościele i znów by usnął.

— Taki wykład to ma do siebie — mówił Ben — że taki 
chłopiec może sobie wstać i mówić, co mu się podoba, a nie 
wiadomo, co mu na to odpowiedzieć. Kiedy niekiedy to 
nawet dosyć lubię takie kazanie.
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A gdy Colin miał przemowę, stojąc przed drzewem 
śliwkowym, stary Ben pożerał go wprost oczyma. Przyglądał 
mu się krytycznie, lecz z miłością. Interesował się nie 
tyle wykładem, ile raczej nogami chłopca, które co dzień 
wyglądały na silniejsze i sprężystsze; młodzieńczą głową, 
którą tak dumnie podnosił, jego niegdyś śpiczastą brodą 
i zapadłymi policzkami, które się wypełniły i zaokrągliły, 
wreszcie oczami, które nabrały blasków znanych Benowi 
dawniej w innej parze oczu. Czasami, gdy Colin czuł, 
że surowy wzrok Bena oznacza, iż stary jest bardzo przejęty, 
ciekaw był bardzo, o czym tak rozmyśla, a razu pewnego, gdy 
wydawał się po prostu jak w zachwycie, zapytał go:

— O czym tak myślicie, Benie Weatherstaffie?
— Myślę sobie — odparł Ben — że paniczowi w tym 

tygodniu przybyło najmniej trzy do czterech funtów. 
Przyglądam się panicza nogom i ramionom. Bardzo bym 
chciał panicza dostać na wagę.

— To wszystko zasługa czarów… i bułeczek, mleka 
i innych przysmaków pani Sowerby — odparł Colin. — 
Widzicie więc, jak się moje naukowe doświadczenie udało.

Tego ranka Dick spóźnił się na wykład. Przyszedł 
cały zarumieniony od biegu, a zabawna twarzyczka jego 
promieniała więcej niż zwykle. A że po deszczu dużo  
było pielenia, zabrali się zaraz do roboty. Zawsze mieli  
dużo pracy po ciepłym, rzęsistym deszczu.  
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Wilgoć i ciepło zarówno dobre były dla kwiatów, jak i dla 
chwastów, które zaraz poczęły wypuszczać listki i kiełki, a te 
należało wyrwać, zanim wyrosły i umocniły się korzenie. 
Colin pełł na równi z innymi, a w czasie roboty mógł 
miewać wykłady.

— Czary działają najlepiej, jak my sami pracujemy — 
powiedział tego rana. — Można je odczuć w nas, w kościach 
i muskułach. Będę czytał książki o kościach i muskułach, 
a o czarach sam książkę napiszę. Teraz się właśnie namyślam 
i wynajduję rzeczy nowe.

W chwilkę po wypowiedzeniu tych słów odłożył motykę 
i powstał. Przez kilka minut milczał, a tamci domyślili 
się, że układa sobie wykład, jak to zwykł był czynić. Gdy 
pochwycił motykę i stanął wyprostowany, zdawało się Mary 
i Dickowi, że opanowała go myśl nagła a silna. Wyprostował 
się w całej swej wysokości i radośnie rozpostarł ramiona. 
Twarz okryła się rumieńcem, źrenice rozszerzyły się 
radością. Nagle coś sobie w pełni uprzytomnił.

— Mary! Dicku! — wołał. — Spojrzyjcie na mnie!
Przestali pracować i spojrzeli.
— Pamiętacie wy ów pierwszy ranek, gdyście mnie tu 

przynieśli? — zapytał.
Dick bystro mu się przyglądał. Jako czarodziej zwierząt 

dostrzegł on więcej rzeczy niż wszyscy, a o wielu z nich nigdy 
nie mówił. Teraz dostrzegł to i owo w tym chłopcu.

— Pamiętamy, a jakże! — odparł.
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Mary również przyglądała mu się bystro, ale nie 
odzywała się.

— W tej sekundzie właśnie sam sobie tę chwilę 
przypomniałem — rzekł Colin — jakem sobie spojrzał 
na rękę trzymającą motykę i musiałem powstać, żeby się 
upewnić, że to nie sen. A to wszystko prawda! Zdrów jestem! 
Zdrów!

— Oj, zdrów panicz, zdrów! — powtórzył Dick.
— Zdrów jestem! Zdrów! — znowu mówił Colin, a twarz 

całą pokrył mu rumieniec.
Przedtem już wiedział o tym do pewnego stopnia, miał 

nadzieję, czuł i myślał o tym, lecz w tej chwili coś stało się 
w nim, coś go dreszczem przejęło, jakby nagłe przekonanie 
i pewność, że musiał je wypowiedzieć.

— Będę żył zawsze! Zawsze! Zawsze! — zawołał wielkim 
głosem. — Odkryję tysiące, tysiące rzeczy. Odkryję prawdy 
różne o ludziach, zwierzętach i o wszystkim, co rośnie, jak 
Dick, a nigdy nie przestanę czynić czarów. Zdrów jestem! 
Zdrów jestem! Czuję, czuję potrzebę wołać, krzyczeć 
z dziękczynienia i szczęścia!

Ben Weatherstaff, pracujący w pobliżu przy krzaku róży, 
spojrzał na niego.

— Powinien panicz zaśpiewać Doksologię64 — 
zaproponował opryskliwie. Nie miał o tej pieśni 
właściwie żadnego zdania, propozycję zaś uczynił bez 
specjalnego poszanowania.
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Lecz Colin miał umysł dociekający i o Doksologii nic 
nie wiedział.

— A co to takiego? — dopytywał.
— Dick to paniczowi na pewno zaśpiewa, ręczę za to — 

odparł Ben Weatherstaff.
Dick zaś odparł z swym wszystkowiedzącym 

uśmiechem czarodzieja:
— W kościele ją śpiewają — odparł. — Matka mówi, 

że wierzy w to, że skowronki ją śpiewają, gdy się rankiem ze 
snu budzą.

— Jeżeli ona to mówi, to ten śpiew musi być ładny — 
odparł Colin z przekonaniem. — Sam nigdy nie byłem 
w kościele. Byłem zawsze zbyt chory. Dicku, zaśpiewaj. 
Chciałbym ją usłyszeć.

Dick z prostotą przystał. Pojmował, co czuł Colin, lepiej 
niż on sam. Pojmował przez wrodzony instynkt, tak że sam 
sobie z tego sprawy nie zdawał. Zdjął czapkę i wciąż się 
uśmiechając, rozejrzał się dokoła.

— Musi panicz zdjąć czapkę — rzekł do Colina — i Ben 
także, i musicie powstać, wiadomo!

Colin zdjął czapkę, słońce zaś oświecało i grzało gęsty 
włos jego, on zaś w skupieniu patrzył na Dicka. Weatherstaff 
dźwignął się również z kolan, odkrył głowę ze zdziwionym 
i trochę rozzłoszczonym wyrazem na swej starej twarzy, 
jakby nie wiedział, dlaczego właściwie czyni rzecz 
tak niezwykłą.
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Dick zaś stał wśród drzew, róż i kwiatów i zaczął śpiewać 
z prostotą, spokojnie, ładnym chłopięcym głosikiem.

Chwalmy Pana, który wszystko daje.
Niechaj na ziemi głoszą chwałę Jego,
Niech chwałę Jego śpiewają w niebiosach —
Chwałę Ojca i Syna, i Ducha świętego!

Amen.

Gdy skończył, Ben Weatherstaff stał spokojnie, zęby miał 
zaciśnięte, lecz wzrokiem pełnym rozrzewnienia patrzał 
na Colina. Colin zamyślony był głęboko.

— To śliczna pieśń — powiedział. — Podoba mi się. Może 
ona oznacza to, co ja odczuwam, gdy mam ochotę wołać, 
żem wdzięczny czarom. — Zamilkł i rozmyślał zadumany. 
— A może czary a tamto, to to samo. Nie można wiedzieć, 
jak się każda rzecz nazywa. Zaśpiewaj jeszcze raz, Dicku. 
Mary, popróbuj i ty; ja też spróbuję. To moja pieśń. Jak się to 
zaczyna? „Chwalmy Pana, który wszystko daje”?

I śpiewać poczęli raz jeszcze; Mary i Colin nastrajali 
głosy, jak umieli, głos Dicka płynął miękko, a donośnie; przy 
drugim wierszu Ben Weatherstaff energicznie odkaszlnął, 
zaś przy trzecim z taką mocą przyłączył się do śpiewających, 
że można się było przerazić; a gdy przyszło „Amen”, Mary 
spostrzegła, że stało się z nim to samo, co w chwili, gdy się 
przekonał, że Colin nie był kaleką: broda mu się trzęsła 
i patrzał, i mrugał, a pergaminowa twarz jego wilgotna była 
od łez.
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— Dawniej nie mogłem się nigdy w Doksologii sensu 
dopatrzyć — wyrzekł ochrypłym głosem — ale może mi się 
z czasem w głowie odmieniło. Ale paniczowi, to najmniej 
z pięć funtów wagi w tym tygodniu przybyło, przynajmniej 
z pięć!

Colin tymczasem patrzył w ogród na coś, co uwagę jego 
przykuwało, a na twarzy poczęło malować się zdumienie.

— Kto tu wszedł? — rzekł spiesznie. — Kto to?
Drzwi w bluszczowej zasłonie otworzyły się z wolna i do 

ogrodu weszła kobieta. Weszła przy ostatnim wierszu ich 
śpiewu i stała, słuchając i przyglądając im się. Na ciemnym 
tle bluszczu, pośród plam słońca padającego na jej 
błękitną suknię przez gałęzie drzew, ze swą ładną, świeżą 
twarzą okraszoną miłym uśmiechem, wyglądała na ładnie 
kolorowany obrazek z jednej książki Colina. Miała cudne, 
rzewne spojrzenie, które zdawało się obejmować wszystko 
i wszystkich, nawet Bena Weatherstaffa i „stworzonka”, 
i każdy pęczek kwiatu. Choć weszła tak zupełnie 
niespodzianie, nikt nie miał uczucia, że jest tu ona intruzem. 
Wzrok Dicka promieniał.

— To moja matka! Moja matka! — zawołał i pobiegł do 
niej przez trawnik.

Colin począł iść także ku niej. Mary szła z nim razem. 
Obojgu serca żywiej bić poczęły.

— To matka! — zawołał znów Dick, gdy się w połowie 
drogi spotkali. — Wiedziałem, że panicz chciał ją zobaczyć, 
więc jej powiedziałem, gdzie są ukryte drzwi.
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Colin wyciągnął rękę z rumieńcem nieśmiałości, lecz 
oczyma wprost pochłaniał jej postać.

— Nawet gdym był chory, chciałem panią zobaczyć — 
powiedział — panią, Dicka i tajemniczy ogród. Przedtem nie 
chciałem widzieć nikogo i nic.

Widok jego twarzyczki ku niej zwróconej wywołał nagłą 
zmianę w jej własnej. Zarumieniła się, kąciki jej ust zadrgały, 
oczy przesłoniła jakby gęsta mgła.

— Dziecko moje drogie! — zawołała drżącym głosem.  
— Dziecko drogie! — Nie powiedziała „paniczu”, ale 
po prostu „drogie dziecko”, nagle, nie zdając sobie z tego 
sprawy. Byłaby tak samo odezwała się do Dicka, gdyby  
była ujrzała na twarzy jego coś, co ją wzruszało. Colinowi 
miłe to było.

— Czy pani się dziwi, że taki zdrów jestem? — zapytał.
Ona zaś oparła mu ręce na ramionach, a uśmiech 

rozjaśniał mgłę przysłaniającą jej wzrok.
— Pewno, że się dziwię! — odparła. — Ale panicz taki do 

swej mamusi podobny, że mi się na płacz zbierało.
— Czy myśli pani — zaczął Colin nieśmiało — że mój 

ojciec mnie dlatego pokocha?
— Na pewno, ależ na pewno, dziecko moje — odparła, 

klepiąc go delikatnie po ramieniu. — Musi pan do domu 
wrócić, musi.

— Zuzanno Sowerby — rzekł Ben Weatherstaff, 
podchodząc do niej. — Spojrzyjcie no na nogi tego chłopca.  
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A co? Dwa miesiące temu były jak dwa patyki 
w pończochach, a słyszałem przecie, jak ludzie mówili, że ma 
angielską chorobę i nogi powykręcane na wszystkie strony. 
A teraz spojrzyjcie: no!

Zuzanna Sowerby zaśmiała się radośnie.
— Jeszcze trochę, a będzie miał piękne, silne nogi, jak 

na młodego przystało — odparła. — Niech tylko dalej bawi 
się, pracuje w ogrodzie i zjada, i pije dużo dobrego, słodkiego 
mleka, a nie znajdziecie w całym Yorkshire ładniejszej pary. 
Bogu dziękować!

Obie ręce położyła na ramionach panny Mary 
i przyglądała się jej twarzyczce z macierzyńską troskliwością.

— I panienka także! — rzekła. — Tak panienka wyrosła 
zdrowo jak nasza Elżunia. Ręczę, że i panienka będzie 
podobna do swej mamusi. Marta mówiła, że słyszała od 
pani Medlock, że była podobno śliczna pani. Panieneczka 
też podobna będzie do róży rozkwitłej, gdy dorośnie, tak ci 
Panie Boże dopomóż!

Nie wspomniała o tym, że gdy Marta przyszła do domu 
w swoje „wychodne” i opisywała brzydkie, żółte dziecko, 
twierdziła, że nie wierzy w opowiadanie pani Medlock. 
„Przecież uwierzyć w to trudno, żeby ładna kobieta  
mogła być matką takiego brzydkiego dziecka” — 
dodała uparcie.

Mary nie miała czasu zajmować się swoją urodą. 
Wiedziała tylko, że wyglądała teraz „inaczej” i zdawała  
się mieć dużo gęściejsze i dłuższe włosy.  
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Ale jak sobie przypomniała, z jaką przyjemnością 
przyglądała się niegdyś matce, wówczas miło jej było 
usłyszeć, że kiedyś może będzie do niej podobna.

Zuzanna Sowerby obeszła z nimi ogród dokoła. 
Opowiedzieli jej całą historię, pokazywali każdy krzak, każde 
drzewo ocalone. Colin szedł przy niej z jednej strony, Mary 
z drugiej. Oboje nie przestawali zaglądać w jej poczciwe oczy, 
oboje nie umieli zdać sobie sprawy z dziwnego uczucia, jakie 
im to zbliżenie dawało, a było to uczucie spokoju i pewności. 
Zdawało się, że rozumiała ich tak, jak Dick rozumiał swoje 
„stworzonka”. Nachylała się nad kwiatami i przemawiała 
do nich jak do dzieci. Sadza dreptała za nią, kilka razy 
przemówiła do niej „kau-kau” — i usiadła jej na ramieniu, 
jak Dickowi.

Gdy jej opowiedzieli o gilu i o pierwszej próbie 
latania piskląt, rozśmiała się słodyczy pełnym, 
macierzyńskim śmiechem.

— Przypuszczam, że nauczyć ptaszka latać to to samo, co 
nauczyć dzieci chodzić, ale ogromnie byłabym zatrwożona, 
gdyby moje dzieci miały skrzydła zamiast nóg — mówiła.

Ponieważ zaś była taka przemiła i miała taki przeuroczy, 
prostoty pełen sposób bycia, przeto powiedziano jej 
o czarach.

— Czy pani wierzy w czary? — rzekł Colin, 
opowiedziawszy jej poprzednio o fakirach. — Mam nadzieję, 
że pani wierzy!
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— O tak, wierzę — odparła. — Nie znałam ich  
wprawdzie pod tą nazwą, lecz co znaczy nazwa? Pewna 
jestem, że nazywają to innym mianem we Francji,  
innym w Niemczech. Ta sama Moc, która sprawia, że roślinki 
żyją i kwitną, że słońce świeci, uczyniła z panicza takiego 
dobrego chłopczyka i to jest owo Odwieczne Dobro. I ono 
nie takie, jak my, biedni, zaślepieńcy, którym tak zależy 
na tym, by nas takim mianem nazywano, a nie innym. 
Owo niezmierne Dobro Odwieczne nie troszczy się o takie 
błahostki. Tworzy Ono miliony światów do naszego 
podobnych. Niech panicz nigdy nie przestanie wierzyć 
w Dobro owo i niech panicz wie, że świat cały pełen jest  
Jego, a nazywać może Je panicz, jak zechce. Toż śpiewaliście 
o nim, gdym tu weszła.

— Takim był szczęśliwy — rzekł Colin, patrząc na  
nią swymi cudnymi oczyma. — Nagle zupełnie 
uprzytomniłem sobie, jak się odmieniłem, jak moje ręce 
i nogi się wzmocniły, wie pani, i ja mogę stać i kopać, 
i zacząłem skakać, i chciałem krzyczeć i wołać coś do kogoś, 
kto by mnie chciał słuchać.

— „Czary” słuchały, gdyście śpiewali Doksologię. 
A byłyby wysłuchały każdej pieśni waszej. Najważniejszą 
rzeczą była radość wasza. Oj! Dziecko, dziecko! Co znaczy 
nazwanie takie lub owakie dla Dawcy wszelkiego Dobra?  
— i znów poklepała go po ramieniu.
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Przygotowała była koszyk, który dnia tego zawierał całą 
ucztę, a gdy nadeszła godzina głodu, a Dick wyniósł go ze 
schowania, wtedy matka usiadła wraz z nimi pod drzewem 
i przyglądała się, jak pochłaniali jej przysmaki, śmiejąc 
się i żartując. Pełna była zadowolenia i rozśmieszała ich 
opowiadaniem różnych żartów. Mówiła im rzeczy rozmaite 
rozwlekłą gwarą i uczyła nowych wyrażeń, śmiała się, jakby 
się pohamować nie mogła, gdy jej mówili, jaką trudność ma 
Colin w udawaniu rozkapryszonego inwalidy.

— Widzi pani, że się ciągle musimy śmiać, gdy jesteśmy 
razem — mówił Colin. — A ten śmiech na chorobę nie 
wygląda wcale. Usiłujemy go stłumić, ale on jednak wybucha, 
a to jeszcze wiele gorzej.

— Jedna rzecz często mi na myśl przychodzi — mówiła 
Mary — i jak nagle o tym pomyślę, to już naprawdę trudno 
mi się wstrzymać od śmiechu. Myślę sobie, przypuścić 
można, że teraz Colin będzie wyglądał niedługo jak księżyc 
w pełni. Jeszcze tak nie jest, ale on z dniem każdym jest 
tłuściejszy. No więc przypuśćmy, że pewnego pięknego 
poranku stanie się taki: co wtedy zrobimy?

— Tak, tak! Widzę ja dobrze, że musicie grać komedię — 
rzekła Zuzanna Sowerby. — Ale już długo tego nie będziecie 
potrzebowali robić. Pan Craven wróci niedługo do domu.

— Myśli pani, że wróci? — spytał Colin. — Dlaczego?
Zuzanna Sowerby uśmiechnęła się znacząco.
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— Myślę, że by się paniczowi serce krwawiło, gdyby się 
ojciec dowiedział o wszystkim, zanim mu panicz sam powie 
— rzekła. — Pewnie przez niejedną noc bezsenną panicz 
sobie to spotkanie planował.

— Nie zniósłbym, gdyby mu ktokolwiek inny o tym 
powiedział — rzekł Colin. — Myślę sobie o różnych 
sposobach codziennie. Teraz myślę, żeby wbiec do 
jego pokoju.

— To by dopiero była niespodzianka dla niego — rzekła 
Zuzanna Sowerby. — Chciałabym pana wtedy widzieć. 
Chciałabym, jak Boga kocham. Musi wrócić do domu, musi!

Omawiali szczegółowo wizytę swoją na wrzosowisku.
Ułożyli sobie już wszystko. Przez wrzosowisko pojadą, 

śniadanie spożyją na otwartym powietrzu, wśród wrzosów. 
Poznają wszystkie dwanaścioro dzieci i ogród Dicka zobaczą, 
i wrócą dopiero wtedy, jak się zmęczą.

Zuzanna Sowerby powstała wreszcie, by wrócić do domu 
i zajść do pani Medlock. Czas też już był zawieźć Colina 
również z powrotem. Lecz zanim usadowił się w fotelu, 
stanął blisko przy Zuzannie, patrzał na nią z uwielbieniem 
i nagle pochwycił za fałdy jej błękitnej sukni.

— Pani jest taka, właśnie taka, jak sobie wymarzyłem — 
powiedział. — Chciałbym, żeby pani była moją matką, tak 
samo jak matką Dicka.

Nagle Zuzanna Sowerby pochyliła się, ujęła go w ramiona 
i przytuliła do swego zacnego serca, tak jakby był bratem 
Dicka. Gęsta mgła snadź65 przysłoniła jej oczy.
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— Moje ty dziecko drogie! — zawołała. — Twoja 
matusia jest tu w tym ogrodzie, wierzę w to niezłomnie. Nie 
może ona być daleko od ciebie. Ojciec twój musi do ciebie 
przyjechać, musi!

Rozdział XXVii. w ogRodzie
Od początku świata każdy wiek miał swoje wynalazki. 

W ostatnim stuleciu uczyniono odkryć zadziwiających więcej 
niż w wiekach poprzednich, odkryć coraz cudowniejszych. 
Na razie nie chcą ludzie uwierzyć, żeby można dokonać 
czegoś nowego, później zaczynają ufać, że można tego 
dokonać, później widzą, że się dokonuje, na koniec 
dokonuje się czegoś, a ludzkość dziwi się, że nie zrobiono 
tego już przed wiekami. Jednym z najostatniejszych odkryć 
naukowych doby obecnej jest to, że myśl — po prostu myśl 
— może być równie silna jak bateria elektryczna, równie 
dobroczynna jak promienie słoneczne lub zabójcza jak 
trucizna. Przejmowanie się i trwanie w myślach smutnych 
lub złych jest tym samym, co zakażenie organizmu, 
na przykład zarazkiem szkarlatyny. Skoro też tylko dopuści 
się do osiedlenia się takiej myśli na stałe, natenczas może  
to być ze szkodą na całe życie.

Dopóki umysł Mary pełen był myśli nieprzyjemnych, 
złego mniemania o ludziach, obojętności na to, czy ją  
będą lubić, czy się będzie podobać, obojętności na wszystko, 
co ją otaczało, dopóty była ona dzieckiem złym, 
niepoczciwym, o żółtej, chorobliwej cerze.  
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Okoliczności jednak były dla niej łaskawe, choć nie zdawała 
sobie sprawy z tego. Poczęły one kierować nią ku jej dobru. 
W miarę jak jej myśl poczęła się zaprzątać gilami i domkami 
pełnymi dzieci, i starymi ogrodnikami o pomarszczonych 
twarzach, i prostymi dziewczynami wiejskimi, i wiosną, 
i tajemniczymi ogrodami ożywiającymi się z dnia na dzień, 
a również i chłopcem z wrzosowiska, i jego „stworzonkami”, 
nie było w jej głowie miejsca na myśli nieprzyjemne, 
które by oddziaływały ujemnie na jej wątrobę i trawienie 
i powodowały żółtość cery i zmęczenie.

Dopóki Colin zamykał się w swoim pokoju i myślał 
tylko o swoich lękach, chorobie i nienawiści do tych, którzy 
na niego patrzyli, dopóki godzinami całymi rozmyślał 
o garbach i wczesnej śmierci, dopóty był histerycznym, 
na poły zidiociałym małym hipochondrykiem, któremu 
nieznane były promienie słoneczne i wiosna, i który nie 
wiedział, że może być zdrów i że może chodzić, o ile tego 
popróbuje. Ale gdy nowe, dobre i piękne myśli i wrażenia 
poczęły brać górę nad dawnymi okropnymi, życie nowe 
poczęło w niego wstępować, krew zaczęła zdrowo krążyć 
w żyłach, a siły i moc napływały weń całą falą. Jego 
doświadczenie naukowe było bardzo proste i praktyczne i nie 
było w nim nic nadziemskiego. Wiele dziwniejsze rzeczy 
dziać się mogą z kimś, kto w czas umie się spostrzec, gdy 
go złe myśli nachodzą i zdoła je oddalić i dobrymi zastąpi, 
które mu otuchę i moc dadzą. Dwóch rzeczy naraz robić 
nie można.
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„Gdzie róże, chłopcze, posiejesz
Nie mogą zakwitnąć osty”.

Podczas gdy tajemniczy ogród powracał do życia, 
a z nim dwoje dzieci, był człowiek pewien, wędrujący 
po świecie, daleko, po cudzych miejscowościach wśród 
fiordów norweskich i po górach i dolinach Szwajcarii, a był 
to człowiek, który od dziesięciu lat poddawał się czarnym, 
rozpaczliwym myślom. Nie był on odporny i nie próbował 
nigdy zastąpić swych myśli innymi, pogodnymi. Wędrował 
nad cudnymi brzegami jezior błękitnych — myśli złe szły 
za nim, spoczywał na stokach gór w bukiety wonnego 
kwiecia spowitych, oddychał balsamicznym górskim 
powietrzem — a złe myśli go nie opuszczały. Ból okrutny 
złamał go w chwili największego szczęścia, w duszy jego 
noc osiadła, a nie chciał nigdy promyka jaśniejszego do 
niej dopuścić. Opuścił i zaniedbał dom i obowiązki. Gdy 
podróżował, widok jego krzywdę ludziom robił — tak 
bowiem smutek nad nim ciążył, że atmosferę około siebie 
smętkiem tym zatruwał. Ludzie obcy przypuszczali, że musi 
być albo chorym umysłowo, albo mieć jakąś ukrytą zbrodnię 
na sumieniu. Był to człowiek wysoki, o ściągłej twarzy 
i przygarbionych plecach, w hotelach zaś zapisywał swe 
nazwisko jako „Archibald Craven, Misselthwaite Manor, 
Yorkshire, Anglia”.
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Podróżował daleko i szeroko od chwili, gdy widział  
Mary w swym gabinecie i powiedział jej, że może mieć  
swój „kawałek ziemi”. Zwiedził najpiękniejsze  
miejscowości Europy, choć nigdzie więcej nad dni kilka  
nie bawił. Wybierał najcichsze i najbardziej oddalone  
zakątki. Był na wierzchołkach gór, których szczyty 
w obłokach się kryły, i spoglądał na inne szczyty, gdy słońce 
wstawało i takim je oblewało światłem, że, rzekłbyś, świat  
się na nowo rodzi.

Lecz cuda te nie oddziaływały na niego aż do pewnej 
chwili, gdy uprzytomnił sobie, że po raz pierwszy od lat 
dziesięciu stało się z nim coś dziwnego. Znajdował się 
w przecudnej dolinie w Tyrolu austriackim i szedł wśród 
takich cudów, które byłyby zdolne każdą najsmutniejszą 
duszę pocieszyć i podźwignąć. Szedł długo, lecz pociechy 
nie znalazł. Wreszcie poczuł znużenie i by odpocząć, 
rzucił się na kobierzec z mchu nad brzegiem strumyka. 
Był to przeźroczysty, mały strumień, biegnący radośnie 
w swym wąskim łożysku pośród bogactwa wilgotnej zieleni. 
Czasami wody jego szemrały jak śmiech wesoły, szumiąc 
po kamykach i bijąc o brzeg zielony. Widział, jak ptaki 
nachylały główki i przychodziły pić jego wody, a potem 
rozwijały skrzydełka i frunęły hen, daleko. Był jakoby  
czymś żyjącym, a jednakże delikatny szum jego czynił  
ciszę jeszcze głębszą. Dolina była spokoju pełna.
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Gdy tak siedział, przyglądając się pięknym 
przeźroczystym nurtom, pan Archibald Craven poczuł, jak 
z wolna myśli jego i ciało poczęły napełniać się pokojem 
i ciszą doliny. Myślał, że może śni, lecz nie usnął. Siedział 
i patrzył na przesiąkniętą słońcem wodę, a oczy jego poczęły 
dostrzegać rosnące nad brzegiem kwiaty. W jednym miejscu 
rozkwitło całe pole niezapominajek tak blisko wody, że listki 
ich kąpały się w strumieniu, patrząc zaś na nie, pan Craven 
uprzytomnił sobie nagle, że przed wielu laty lubił się im 
przyglądać. Myślał z rozczuleniem, jakim cudem błękitnym 
były owe tysiące rozkwitających się kwiatów. Nie wiedział on, 
że myśl owa tak prosta, poczęła z wolna wypełniać mu umysł 
— wypełniać, wypełniać, aż usunęła zeń inne smutne myśli. 
Było to tak, jakby słodka, promienna wiosna zaczęła się 
budzić nad sennymi wodami bagnisk i z wolna przemieniała 
je w toń kryształową. Lecz on sprawy sobie z tego nie 
zdawał. Wiedział tylko, że dolina zaczyna napełniać się coraz 
głębszą ciszą, on zaś siedzi i przygląda się jasnym, błękitnym 
kwiateczkom. Nie zdawał sobie sprawy, jak długo tam 
siedział i co się z nim działo, wreszcie poruszył się, jakby się 
ze snu budził, wstał z wolna, stanął na mchach puszystych, 
oddychając głęboko i nie wiedząc, co się z nim dzieje. 
Zdawało się, że w nim coś łagodnie, spokojnie rozwiązało się, 
oswobodziło.

— Co to jest? — rzekł szeptem i rękę przesunął po czole. 
— Czuję, jakobym do życia powracał!
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Nie mam dostatecznych wiadomości o cudownościach 
rzeczy nieznanych, bym zdolny był wytłumaczyć, 
jakim sposobem się to stało. I trudno w ogóle byłoby to 
wytłumaczyć. On sam pojąć tego nie mógł, lecz przypomniał 
sobie ową dziwną godzinę w kilka miesięcy potem, gdy 
znów znalazł się w Misselthwaite i przypadkiem doszedł do 
wniosku, że w tymże samym dniu Colin zawołał, zszedłszy 
do tajemniczego ogrodu:

— Będę żył zawsze, zawsze, zawsze!
Ów dziwny spokój pozostał w nim przez resztę wieczoru 

i zasnął nowym, ożywczym snem. Niestety! Nie trwało to 
długo. Nie wiedział o tym, że może go w sobie zachować. 
Następnej nocy dał folgę swym smutnym myślom, które 
falą powróciły i opanowały go. Opuścił dolinę i puścił się 
na dalszą wędrówkę. Lecz — rzecz dziwna — bywały  
minuty, a nieraz i godziny, gdy, nie wiadomo dlaczego,  
znów ów przytłaczający go ciężar zdawał się unosić, a on 
miał uczucie, że staje się zdolnym znów do życia. Z wolna  
— z wolna — nie znając przyczyny, ożywiał się wraz 
z ogrodem.

Gdy złote lato zamieniło się w barwną jesień, udał się nad 
jezioro Como. Tu znalazł czar jak we śnie. Dni całe spędzał 
nad błękitnym przeźroczem wód lub błądził wśród bogatej 
zieleni wzgórz aż do znużenia. Lecz tymi czasy począł sypiać 
lepiej, a sny okropne przestały go dręczyć.

„A może — myślał — sił zaczynam nabierać?”.
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Zaczynał nabierać sił — prawda, lecz z powodu owych 
godzin, gdy umysł jego wypoczywał, duch jego począł się 
znowu stawać silniejszym. Począł myśleć o Misselthwaite 
i o tym, czy by nie wrócić do domu. Od czasu do czasu 
myślał trochę o synu i zapytywał sam siebie, co by odczuwał 
teraz, gdyby stanął nad łożem z baldachimem na czterech 
rzeźbionych kolumnach i spojrzał na ostro cyzelowaną 
twarz jak z kości słoniowej i na ciemne rzęsy ocieniające 
przerażająco mocno zamknięte oczy. Wstrząsnął się.

Pewnego cudnego dnia poszedł tak daleko, że gdy wrócił, 
księżyc wysoko stał na niebie i srebrzył swymi blaskami 
świat cały. Cisza jeziora, brzegów i lasu tak była czarowna, 
że żal mu było wracać do willi, w której mieszkał. Podszedł 
do małego tarasu nad brzegiem wody, usiadł na ławce 
i oddychał wszystkimi wonnościami tej czarownej nocy. Czuł 
dziwną ciszę skradającą się nad nim — a cisza ta stawała się 
coraz głębszą, głębszą, aż zasnął.

Nie wiedział, kiedy zasnął i kiedy począł śnić; sen jego tak 
był rzeczywisty, że nie czuł, iż śni. Później sobie przypomniał, 
jak mu się zdawało, że jest przytomny i rozbudzony. Zdawało 
mu się, że gdy siedział i oddychał wonią róż jesiennych 
i słuchał plusku fal u swych stóp, usłyszał głos wołający go. 
Głos był słodki i czysty i szczęśliwy i bardzo daleki. Zdawał 
się bardzo oddalony, lecz słyszał go tak dokładnie, jakby to 
było tuż obok.

— Archi! Archi! Archi! — mówił głos; po czym znów 
wyraźniej i czulej niż przedtem — Archi! Archi! — dodał.
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Zdawało mu się, że skoczył na równe nogi, nawet 
nie zdziwiony.

Głos był tak rzeczywisty i tak zdawał się naturalny, 
że musiał go słyszeć.

— Lilias! Lilias! — odrzekł. — Lilias! Gdzie jesteś?
— W ogrodzie! — zadźwięczało jak głos fletni złotej. — 

W ogrodzie!
I sen się prześnił. Lecz pan Craven się nie zbudził. I spał 

głęboko i słodko całą tę noc czarowną. Gdy się obudził, 
ranek był już słoneczny, nad nim stał służący. Był to Włoch, 
przyzwyczajony, jak cała służba willi, do przyjmowania bez 
zdziwienia każdego kaprysu swych obcych panów. Nikt 
nie wiedział, kiedy pan wyjdzie, kiedy wróci, kiedy zechce 
spać albo czy błądzić zechce po parku, czy leżeć noc całą 
w łodzi na jeziorze. Służący trzymał tackę z listami i czekał 
spokojnie, aż je pan Craven odbierze. Gdy odszedł, pan 
Craven siedział chwil kilka, trzymając je w ręku i patrząc 
w zamyśleniu na jezioro. Ów dziwny spokój wciąż był w nim 
i coś więcej jeszcze — poczucie, jakby owa rzecz okrutna nie 
istniała i jakby się coś zmieniło nagle. Przypominał sobie sen 
— ów sen tak rzeczywisty.

— W ogrodzie! — rzekł, dziwiąc się sobie samemu. — 
W ogrodzie! Ależ drzwi są zamknięte, a klucz pochowany 
tak głęboko!

Gdy chwilkę później rzucił okiem na trzymane  
w ręku listy, spostrzegł, że na samym wierzchu jest  
jeden list angielski, pochodzący z Yorkshire.  
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Adresowany był niewyrobionym, nieznanym mu pismem 
kobiecym. Otworzył go, nie myśląc o tym, kto pisze, lecz 
pierwsze zaraz słowa przykuły jego uwagę.

„Jaśnie Wielmożny Panie!
Jestem Zuzanna Sowerby, która niegdyś miała 

śmiałość zaczepić JWPana na wrzosowisku. Chodziło 
wtenczas o pannę Mary. Ośmielam się znów niepokoić 
JWPana. Proszę Jaśnie Pana, gdybym była Panem, 
to bym wróciła do domu. Myślę, że JWPan byłby 
szczęśliwy, gdyby wrócił, a — proszę mi moją śmiałość 
wybaczyć — myślę, że gdyby JWPani żyła, to by też 
prosiła, żeby JWPan wrócił.
 Uniżona sługa,
Zuzanna Sowerby”.

Pan Craven dwa razy list przeczytał, zanim go z powrotem 
włożył w kopertę. Wciąż myślał o owym śnie.

— Wrócę do Misselthwaite — powiedział. — Tak jest, 
wracam niezwłocznie.

Po czym wrócił do willi i kazał Pitcherowi przysposobić 
wszystko do powrotu do Anglii.

W kilka dni później znajdował się znów w Yorkshire, 
a w czasie całej długiej podróży rozmyślał o swym synu 
jak nigdy przedtem, przez całe lat dziesięć o nim nie 
myślał. Przez cały ten przeciąg czasu pragnął tylko zawsze 
zapomnieć o nim. Teraz, choć nie zamierzał myśleć  
o nim, to jednak myśli te same tłoczyły się do głowy.  
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Przypomniał sobie owe dnie straszliwe, gdy od zmysłów 
odchodził, że dziecko żyje, a matka umarła. Nie chciał go 
wcale widzieć, a gdy wreszcie poszedł je zobaczyć, ujrzał 
wątłe, brzydkie maleństwo, tak słabe, że wszyscy pewni 
byli, że zaledwie dni kilka przeżyje. Lecz ku zdumieniu 
tych wszystkich, którzy pieczę o nim mieli, dnie upływały, 
a dziecko żyło; wtenczas przekonani byli wszyscy, 
że będzie kaleką.

Nie był on złym ojcem, ale wcale uczuć ojcowskich dla 
syna nie żywił. Sprowadzał mu doktorów, pielęgniarki, 
wygodami otaczał, lecz wzdrygał się na samą myśl 
zobaczenia chłopca i zasklepiał się w swym smutku. Gdy 
po roku nieobecności pierwszy raz do Misselthwaite 
powrócił, a drobne, nędzne stworzonko podniosło ku niemu 
zmęczoną i obojętną twarzyczkę z wielkimi, szarymi oczyma 
i czarnymi rzęsami, tak podobnymi, a jednak tak różnymi 
od owych oczu, które uwielbiał, znieść nie mógł tego widoku 
i odwrócił się odeń blady śmiertelnie. Potem rzadko kiedy 
go widywał, chyba śpiącego, a wiedział o nim to tylko, że był 
nieuleczalnym kaleką, o złym, przewrotnym, histerycznym 
charakterze. Wybuchom złości, szkodliwym dla jego zdrowia, 
zapobiegać było można jedynie ustępowaniem we wszystkim 
jego woli.

Wszystkie te wspomnienia nie dodawały zbytnio ducha, 
ale gdy pociąg wiózł go przez tunele i złociste równiny, 
człowiek do życia wracający myślał głęboko i długo.
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— Możem przez całych dziesięć lat nie miał66 racji — 
rzekł do siebie. — Dziesięć lat to kawał czasu. Może już 
za późno, by można było naprawić cośkolwiek. O czym ja 
też myślałem!

Naturalnie, że to były złe czary, żeby zaczynać od słowa 
„za późno”. Nawet Colin byłby mu to powiedział. Lecz 
pan Craven nie wiedział nic o oczarach, ani o białych, ani 
o czarnych. Tego będzie się musiał nauczyć. Rad byłby 
wiedział, czy Zuzanna Sowerby odważyła się na list dlatego, 
że jako matka spostrzegła, że chłopcu jest gorzej — że może 
jest bardzo chory. Gdyby nie był pod wrażeniem owego 
dziwnego spokoju, który nim owładnął, byłby bardziej 
przygnębiony niż zwykle. Lecz spokój przyniósł z sobą 
jednocześnie odwagę i nadzieję. Zamiast poddawać się złym 
myślom, spostrzegł, że usiłuje wierzyć, że będzie lepiej.

„Czyżby możliwe było, żeby wiedziała, że będę zdolny 
dobrze na niego wpłynąć? — myślał. — Pojadę i zobaczę się 
z nią w drodze do Misselthwaite”.

Lecz gdy w drodze przez wrzosowisko zatrzymać kazał 
powóz przed domkiem, siedmioro lub ośmioro dzieci, 
bawiących się opodal, zbiło się w gromadkę i, kłaniając się 
grzecznie, objaśniło, że ich matka udała się na drugi koniec 
wrzosowiska, aby być pomocną chorej znajomej.

— A nasz Dick — dodały — chodzi do Misselthwaite 
i tam pracuje w ogrodzie przez kilka dni w tygodniu.
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Pan Craven spojrzał w ten zbiór silnych, małych dzieci, 
o pyzatych, rumianych twarzyczkach, uśmiechniętych każde 
na swój sposób i uprzytomnił sobie, że są zdrową, miłą 
gromadką. Uśmiechnął się do nich, wyjął złotego suwerena 
z kieszeni i wręczył go „naszej Elżuni”, jako najstarszej.

— Jak to podzielicie na osiem części, to każde z was 
otrzyma pół korony — powiedział.

Potem odjechał wśród śmiechu, chichotu, ukłonów, 
trącania się łokciami i podskoków radości.

Jazda przez wrzosowisko kojąco nań oddziaływała. 
Dlaczego dawało mu to uczucie zbliżania się do domu, 
uczucie, którego nie był zdolny, jak sądził, nigdy już 
odczuwać — owo poczucie piękności ziemi i nieba i owo 
serca bicie przy zbliżaniu się do starego gniazda, w którym 
od sześciu wieków przodkowie jego żyli? Jakże uciekał  
odeń ostatnim razem, wzdrygając się na myśl 
o jego zamkniętych pokojach i chłopcu leżącym na łożu 
z baldachimem na czterech rzeźbionych kolumnach.  
Czyż byłoby możliwe, że by go znalazł zmienionym  
odrobinę na lepsze i że by mógł opanować swe drżenie  
przed jego widokiem? Jakże rzeczywistym był ów sen  
— jakiż cudny i wyraźny ów głos, który nań wołał: 
„W ogrodzie, w ogrodzie!”.

— Spróbuję odszukać klucz — powiedział. — Spróbuję 
otworzyć drzwi. Muszę, choć nie wiem dlaczego.
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Gdy stanął przed domem, zauważyła służba, przyjmująca 
go ze zwykłymi honorami, że lepiej pan wyglądał i że nie 
udał się do pokoi oddzielnych, w których zamykał się 
z Pitcherem. Poszedł do biblioteki i posłał po panią Medlock. 
Zjawiła się natychmiast podniecona, ciekawa, zaaferowana.

— Jak się miewa panicz? — spytał.
— Proszę pana — odparła pani Medlock — panicz… 

panicz jest… inny, że tak powiem…
— Gorzej? — dopytywał.
— Proszę pana — usiłowała tłumaczyć — ani doktor 

Craven, ani pielęgniarka, ani ja nie możemy go zrozumieć.
— Dlaczego?
— Tak po prawdzie, żeby powiedzieć, sir, to paniczowi 

może jest lepiej, a może mu się odmienia na gorsze. Apetyt 
jego przechodzi wszelką imaginację, a jego zachowanie…

— Czy zrobił się z niego jeszcze większy dziwak? — spytał 
pan Craven, marszcząc brwi z przestrachem.

— To, to, to, sir! Zrobił się bardzo dziwny, gdy go  
się porówna z tym, jakim był dawniej. Zwykle nic  
nie jadał, a potem naraz zaczął jeść: no, coś niebywałego! 
A potem nagle znów przestał i odsyłał potrawy nietknięte  
jak dawniej. Może pan nie wie o tym, że nigdy panicz  
nie chciał wyjść na powietrze. Przez cośmy wszyscy 
przechodzili, jak go się namawiało, to jak wspomnę, jeszcze 
mnie strach bierze. Doprowadzał się do takiego stanu, 
że doktor Craven mówił, że go namawiać nie będzie,  
bo nie może za niego odpowiadać.  
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No więc potem, sir, bez namowy żadnej, po jednym 
z najgorszych napadów, nagle zażądał koniecznie, żeby 
go co dzień wywozili do ogrodu z panną Mary i Dickiem 
Zuzanny Sowerby, który popycha wózek. Upodobał sobie ich 
oboje, pannę Mary i Dicka, i Dick przyprowadził mu swoje 
oswojone zwierzątka, i czy pan uwierzy, od rana do wieczora 
panicz jest na dworze.

— Jakże wygląda? — brzmiało następne pytanie.
— Żeby się odżywiał normalnie, to by można myśleć, 

że utył, ale lękamy się, że to może rodzaj obrzmienia. 
Czasami tak dziwnie się śmieje, jak są sami z panną Mary. 
Dawniej nigdy się nie śmiał. Jeśli pan pozwoli, to doktor 
Craven sam przyjdzie tutaj. Nigdy w życiu nie był jeszcze 
taki zdumiony.

— Gdzie teraz jest Colin? — pytał pan Craven.
— W ogrodzie. On ciągle jest w ogrodzie, choć nikomu 

zbliżać się nie wolno, z obawy, żeby na niego nie patrzano.
Pan Craven ledwo dosłuchał ostatnich słów.
— W ogrodzie — powiedział; a gdy odesłał panią 

Medlock, stanął i powtarzał ciągle: — W ogrodzie!
Musiał zrobić wysiłek, żeby się ocknąć, a gdy poczuł  

znów, że jest na ziemi, zawrócił i wyszedł z pokoju.  
Skierował się tą samą drogą, co Mary, przez drzwi 
w żywopłocie, w laurową aleję, koło fontanny. Woda teraz 
tryskała i fontanna otoczona była klombami świetnych 
kwiatów jesiennych. Przeszedł przez gazon i zawrócił 
w Wielką Aleję przy bluszczem okrytych murach.  
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Szedł wolno z oczyma utkwionymi w ścieżkę. Czuł, że moc 
jakaś ciągnie go ku miejscu, w którym tak dawno nie był, 
a nie wiedział dlaczego. W miarę jak się doń zbliżał, zwalniał 
wciąż kroku. Wiedział, gdzie są drzwi, choć bluszcz tak 
gęsto je zarósł — lecz nie wiedział dokładnie, gdzie jest 
pogrzebany klucz.

Zatrzymał się zatem, rozglądając się, lecz w tejże chwili 
przystanął i począł słuchać, zapytując sam siebie, czy to 
wszystko sen.

Bluszcz wisiał gęstymi splotami nad drzwiami, klucz 
pogrzebany był pod krzewami, żadna istota ludzka progu 
tego nie przestąpiła od lat dziesięciu — a jednak w ogrodzie 
były odgłosy. Były to odgłosy biegania, tupot nóg, jakby 
goniących się między drzewami, były dziwne, tłumione 
dźwięki przyciszonych głosów, wykrzykniki i tłumione 
wybuchy radosne. Brzmiało to jak śmiechy młodych istot, 
niekrępowany niczym śmiech dzieci, które usiłowały, by ich 
słychać nie było, lecz w pewnym momencie wybuchnęły 
wesoło. O czymże on śnił — na miłość boską — cóż on 
słyszał? Czy zmysły postradał i myślał, że słyszy rzeczy nie 
dla ludzkich słyszalne uszu? Czy o tym mówił ów cichy, 
słodki głos?

A naraz nadeszła chwila — chwila niekrępowania  
się, gdy zapomniano panować nad sobą.  
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Tupot był coraz szybszy — zbliżał się do drzwi 
ogrodu — młody, zdrowy oddech, wybuchy śmiechu 
niepowstrzymanego — drzwi w murze rozwarły się 
na oścież, pęki bluszczu zostały uniesione i całym pędem 
wybiegł chłopczyk, a nie widząc przybysza, wpadł prosto 
w jego ramiona.

Pan Craven ręce w sam raz rozpostarł, by go uchronić od 
upadku, który by miał miejsce z powodu nieprzewidzianej 
przeszkody, gdy zaś przyjrzał mu się zdumiony, począł 
ustami oddech chwytać z wielkiego wzruszenia.

Był to chłopczyk wysoki i bardzo ładny. Tryskało z niego 
życie, a bieg szybki twarz mu rumieńcem okrasił. Odrzucił 
z czoła gęste włosy i podniósł ku panu Craven parę wielkich, 
szarych oczu — oczu pełnych chłopięcego śmiechu i wesela, 
oczu ocienionych długą czarną rzęsą jak frędzlą. Oczy te 
wzruszyły tak bardzo pana Cravena.

— Kto to?… Co?… Kto?… — jąkał.
Colin inaczej sobie wszystko wyobrażał — nie tak sobie 

spotkanie układał. A jednak to, że tak wpadł na ojca wśród 
gonitwy, dobiegając pierwszy do mety, było może nawet 
lepiej. Wyprostował się, robiąc się jak mógł najwyższy. 
Mary, która się z nim goniła, wypadła równocześnie przez 
drzwi i pewna była, że przedtem się taił, a teraz dopiero 
wyprostował w całej swej wysokości.

— Tatusiu — powiedział — jestem Colin. Pewnie nie 
wierzysz, tatusiu. Ja sam ledwo uwierzyć mogę. Jestem Colin.
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Tak samo jak pani Medlock, nie mógł pojąć, co znaczą 
słowa ojca:

„W ogrodzie, w ogrodzie!”
— Tak, tak — trzepał Colin. — Ogród to zdziałał i Mary, 

i Dick, i stworzonka, i czary. Nikt o tym nie wie. Trzymaliśmy 
to w tajemnicy, żeby tobie, tatusiu, najpierw powiedzieć. 
Zdrów jestem, mogę Mary prześcignąć. Będę atletą.

Mówił to wszystko jak chłopiec normalny i zdrowy — 
twarz mu pałała, słowa padały jak grad — a dusza pana 
Cravena drżała ze szczęścia.

Colin rękę wyciągnął i na ramieniu ojca położył.
— Czy się tatuś nie cieszy? — kończył. — Czy tatuś nie 

kontent? Będę teraz żył zawsze, zawsze, zawsze!
Pan Craven ręce oparł na ramieniu chłopca i milczał. 

Przez chwilę nie mógł się odezwać.
— Zaprowadź mnie do ogrodu, dziecko — wyrzekł 

na koniec. — I opowiedz mi wszystko od początku.
I wprowadzili go do ogrodu.
Było to miejsce cudów jesiennych pełne, pełne złota, 

purpury, fioletu i szkarłatu, a wszędzie kwitły snopy lilii 
białych i biało-purpurowych. Pan Craven pamiętał, gdy tu 
pierwsze z nich sadzono, że w owej roku porze roztaczały 
swe wdzięki. Późne, jesienne róże pięły się, zwieszały 
i czepiały, a promienie słońca czyniły odblask pożółkłych 
liści złocistszym jeszcze i miało się uczucie, że się znajduje 
w złotej świątyni sklepionej.
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Nowy przybysz stał się cichy i zapatrzony. Tak samo jak 
dzieci, gdy po raz pierwszy ujrzały szarość drzew i krzewów. 
Rozglądał się wciąż dokoła.

— Myślałem, że zmarniał — powiedział.
— Mary też tak z początku myślała, ale jednak ożył — 

odparł Colin.
Potem zaś zasiedli pod ich drzewem wszyscy, prócz 

Colina, który chciał stojąc historię swą opowiedzieć.
Była to najdziwniejsza opowieść, jaką w życiu słyszał 

Archibald Craven, a wypowiedziana była z chłopięcym 
zapałem i fantazją. Tajemnica, czary, dzikie stworzonka, 
niezwykłe nocne spotkanie, nadejście wiosny, obrażona 
duma, która radży małemu sił dodawała do stanięcia 
o własnych siłach, by Benowi Weatherstaff w oczy kłam 
zadać67. Niezwykłe towarzystwo, granie komedii, wielka 
tajemnica tak starannie strzeżona.

Słuchający śmiał się, aż łzy mu napłynęły do oczu, 
a czasami łzy miał w oczach, choć nie śmiał się wcale. Atleta, 
prelegent, odkrywca naukowy, wszystko to było zabawne, 
urocze, zdrowe, prześliczne.

— Teraz jednak — dodał na końcu — już to tajemnicą 
nie będzie. — Boję się, że jak mnie zobaczą, to spazmów 
dostaną, ale już w fotelu nigdy nie pojadę. Pójdę z tobą, 
tatusiu, do domu.
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Obowiązki Bena Weatherstaffa rzadko pozwalały mu 
oddalić się z ogrodu, lecz dzisiaj wymówił się potrzebą 
zaniesienia do kuchni warzywa; że zaś pani Medlock 
zaprosiła go do kredensu na szklankę piwa, zatem był 
na miejscu — jak tego pragnął — w najdramatyczniejszym 
momencie, jaki w ostatnich pokoleniach miał miejsce 
w Misselthwaite Manor.

Przez jedno okno, wychodzące na dziedziniec, widać 
było kawał trawnika. Pani Medlock, widząc, że Ben idzie 
z ogrodu, miała nadzieję, że widział pana, a może nawet jego 
spotkanie z paniczem.

— Widzieliście którego z nich, Weatherstaff? — spytała.
Ben odjął od ust kufel, dłonią obtarł usta i odparł ze 

znaczącym uśmiechem.
— Naturalnie, żem widział!
— Obu? — dopytywała pani Medlock.
— Obu — odparł Ben. — Dziękuję pani, napiłbym się 

chętnie jeszcze.
— Razem? — mówiła pani Medlock, śpiesznie napełniając 

mu kufel.
— Aha, razem! — i Ben jednym haustem wypił 

połowę kufla.
— Gdzie był panicz? Jak wyglądał? Co do siebie mówili?
— Nie słyszałem — odrzekł — bom stał za murem 

na drabinie. Ale pani tyle powiem: takie się tam rzeczy działy, 
o jakich wy tu wszyscy w całym domu nie macie wyobrażenia. 
A czego się macie dowiedzieć, tego się dowiecie niedługo.
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Nie upłynęła ani minuta, jak wypił resztę piwa, gdy 
skinął kuflem tryumfująco w stronę okna, przez które widać 
było trawnik.

— Niech no pani spojrzy! — rzekł. — A co, czy to nie 
ciekawe? Niech pani patrzy, kto idzie przez trawnik!

Pani Medlock spojrzała, rozpostarła ręce i pisnęła 
przeraźliwie, a na pisk ten cała służba męska i żeńska rzuciła 
się ku oknu, patrząc tak, że im oczy na wierzch wyłaziły.

Przez trawnik szedł pan na Misselthwaite, a wyglądał tak, 
jakim go większość służby nigdy nie widziała. Zaś u jego 
boku z głową podniesioną i oczyma roześmianymi kroczył 
pewnie i rześko, jak najzdrowszy chłopiec w Yorkshire, 
panicz Colin!
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Przypisy:

1najwięcej despotycznym — dziś popr.: najbardziej 
despotycznym. [przypis edytorski]

2miejsce — tu: miejsce pracy, posada. [przypis edytorski]
3była przyszła — konstrukcja daw. czasu zaprzeszłego, tj. 

wyrażająca czynność wcześniejszą od tej wyrażonej zwykłym 
czasem przeszłym. [przypis edytorski]

4cholera — choroba zakaźna spowodowana zakażeniem 
bakterią przecinkowca cholery (Vibrio cholerae) przez 
spożycie skażonej wody lub jedzenia; początkowe objawy 
obejmują biegunkę, wymioty, niekiedy bóle brzucha, 
a następnie charakterystyczne pomarszczenie skóry, zmianę 
głosu, zapadnięcie oczu i wyostrzenie rysów twarzy; 
nieleczona cholera powoduje zgon. [przypis edytorski]

5nursera (z ang.) — pokój dziecinny. [przypis edytorski]
6literalnie — dosłownie. [przypis edytorski]
7mantyla — szal, często ozdobny, noszony daw. przez 

kobiety na ramionach, a niekiedy również okrywający głowę. 
[przypis edytorski]

8zakwestionować — podać w wątpliwość słuszność czegoś. 
[przypis edytorski]

9manatki (pot.) — rzeczy osobiste zabierane w podróż; 
bagaż podręczny. [przypis edytorski]

10krepowy — wykonany z czarnego materiału, z jakiego 
robiono stroje żałobne. [przypis edytorski]
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11narów — zły nawyk, przywara. [przypis edytorski]
12opiekuństwo — dziś: opieka. [przypis edytorski]
13kontent (daw.) — zadowolony. [przypis edytorski]
14zanadtom prosta — skrócone: zanadto jestem prosta. 

[przypis edytorski]
15zdetonować się — speszyć się, zmieszać się. 

[przypis edytorski]
16obuć się — założyć buty. [przypis edytorski]
17bęben (daw., pot.) — małe dziecko. [przypis edytorski]
18poddać — zaproponować. [przypis edytorski]
19do niepoznania — dziś raczej: nie do poznania. 

[przypis edytorski]
20jakem się (…) dowiedziała — konstrukcja z ruchomą 

końcówką czasownika; inaczej: jak się dowiedziałam. 
[przypis edytorski]

21nie zwykła była — konstrukcja daw. czasu zaprzeszłego, 
tj. wyrażająca czynność wcześniejszą od tej wyrażonej 
zwykłym czasem przeszłym. [przypis edytorski]

22była widziała — konstrukcja daw. czasu zaprzeszłego, tj. 
wyrażająca czynność wcześniejszą od tej wyrażonej zwykłym 
czasem przeszłym. [przypis edytorski]

23inkrustowany — zdobiony techniką inkrustacji, 
polegającą na wydrążaniu wgłębień w drewnie i wypełnianiu 
ich drewnem innego gatunku i koloru, względnie kością 
słoniową, metalem itp. [przypis edytorski]

24palankin — zadaszone siedzisko ustawiane na grzbiecie 
zwierzęcia; rodzaj lektyki. [przypis edytorski]
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25więcej samotna — dziś popr. bardziej samotna. 
[przypis edytorski]

26indagować — dopytywać się, wypytywać; prowadzić 
śledztwo. [przypis edytorski]

27wystawiać sobie (daw.) — wyobrażać sobie. 
[przypis edytorski]

28po czemu — dziś: po ile (pytanie o cenę). 
[przypis edytorski]

29zasługi — tu: wypłata; pieniądze otrzymywane 
za wykonaną pracę. [przypis edytorski]

30jakem miała — konstrukcja z ruchomą końcówką 
czasownika; inaczej: jak miałam. [przypis edytorski]

31muskuły — mięśnie. [przypis edytorski]
32łobuzowstwo (neol.) — dziś popr.: łobuzerstwo. 

[przypis edytorski]
33popełnieć — przytyć, zaokrąglić się. [przypis edytorski]
34takem (…) myślał — konstrukcja z ruchomą końcówką 

czasownika; inaczej: tak myślałem. [przypis edytorski]
35nierazem widział — konstrukcja z ruchomą końcówką 

czasownika; inaczej: nieraz widziałem. [przypis edytorski]
36jeszczem (…) nie widział — konstrukcja z ruchomą 

końcówką czasownika; inaczej: jeszcze nie widziałem. 
[przypis edytorski]

37takem się (…) napatrzył — konstrukcja z ruchomą 
końcówką czasownika; inaczej: tak się napatrzyłem. 
[przypis edytorski]
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38żem i ja ptak — że i ja jestem ptakiem. 
[przypis edytorski]

39ľongi (daw.) — niegdyś, kiedyś dawniej. 
[przypis edytorski]

40bym nie był myślał — konstrukcja daw. czasu 
zaprzeszłego, tj. wyrażająca czynność wcześniejszą od tej 
wyrażonej zwykłym czasem przeszłym; znaczenie: nie 
myślałbym wcześniej (uprzednio, kiedyś). [przypis edytorski]

41zawsześmy byli — konstrukcja z ruchomą końcówką 
czasownika; inaczej: zawsze byliśmy. [przypis edytorski]

42mysikrólik — malutki ptaszek z rzędu wróblowych, 
o stosunkowo dużej głowie i czarnych oczach, mający 
upierzenie barwy szaro-żółtej z odrobiną białego, 
z charakterystycznym żółtym „berecikiem”; mysikrólik wraz 
z ogonem mierzy do 10 cm. [przypis edytorski]

43rzetelny — wypełniający należycie swe obowiązki. 
[przypis edytorski]

44zająkliwie — jąkając się; zacinając się. [przypis edytorski]
45raczyć — tu: pragnąć, chcieć. [przypis edytorski]
46więcej wierzyć — dziś popr.: bardziej wierzyć. 

[przypis edytorski]
47ofukliwie — dziś raczej: opryskliwie. [przypis edytorski]
48była żyła — konstrukcja daw. czasu zaprzeszłego, tj. 

wyrażająca czynność wcześniejszą od tej wyrażonej zwykłym 
czasem przeszłym. [przypis edytorski]

49hindustański — dziś: hinduski. [przypis edytorski]
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50przekornica — osoba przekorna, robiąca a. mówiąca 
na przekór innym. [przypis edytorski]

51kontent — zadowolony. [przypis edytorski]
52lepsze jak — dziś popr.: lepsze niż. [przypis edytorski]
53dobrze — tu: zupełnie, całkiem. [przypis edytorski]
54znajdować (daw.) — uważać. [przypis edytorski]
55Buckingham Palace — nazwa pałacu będącego siedzibą 

królów angielskich. [przypis edytorski]
56więcej rozbudzoną — dziś popr. bardziej rozbudzoną. 

[przypis edytorski]
57five o’clock (ang.) — dosł. godzina piąta; określenie 

oznaczające niewielki popołudniowy posiłek towarzyszący 
piciu herbaty, spożywany tradycyjnie o piątej po południu; 
podwieczorek. [przypis edytorski]

58niepomału (daw.) — niemało. [przypis edytorski]
59zamagnetyzowany (daw.) — tu: zahipnotyzowany. 

[przypis edytorski]
60nie byli pracowali — forma daw. czasu zaprzeszłego, 

wyrażającego czynność wcześniejszą od tej wyrażanej 
zwykłym czasem przeszłym. [przypis edytorski]

61skwitować — tu: zrezygnować. [przypis edytorski]
62rządny — tu: gospodarny. [przypis edytorski]
63onegdajszy (daw.) — przedwczorajszy. 

[przypis edytorski]
64Doksologia — modlitwa pochwalna; formuła wyznania 

chwały Boga. [przypis edytorski]
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65snadź (daw.) — widocznie, prawdopodobnie, zapewne. 
[przypis edytorski]

66możem (…) nie miał — konstrukcja z ruchomą 
końcówką czasownika; inaczej: może nie miałem. 
[przypis edytorski]

67kłam zadać komuś — dowieść komuś, że jego 
twierdzenie jest nieprawdziwe. [przypis edytorski]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekuła, 
Paulina Choromańska.



Frances Hodgson Burnett

Tajemniczy ogród
Rozdział 1. Mary zostaje sama
Mary Lennox była małą dziewczynką.
Była brzydka i chuda.
Miała żółte włosy.
Była zawsze niezadowolona.
Nikt jej nie lubił.
Często chorowała.

Mary mieszkała w Indiach.
Miała służących.
Była bogata. 
Tata Mary dużo pracował.
Mary rzadko go widziała.
Matka Mary była młoda i piękna.
Nie chciała zajmować się Mary.
Oddała Mary opiekunce.
Mary lubiła sama o wszystkim decydować.
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Mary wstała rano.
Zobaczyła koło łóżka służącą.
Rozzłościła się. 
Wołała swoją opiekunkę.
Opiekunki nie było.

Mary poszła do ogrodu.
Bawiła się.
Zobaczyła swoją mamę i młodego mężczyznę. 
Mama i mężczyzna rozmawiali. 
Mama płakała.

W domu Mary wybuchła epidemia.
To znaczy, 
że wiele osób zachorowało i umarło.
Umarła opiekunka Mary.
Umarli też rodzice Mary.
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Mary bała się.
Nikt się nią nie zajmował.
Wszyscy o niej zapomnieli.
Schowała się w swoim pokoju. 
Spała.
Potem obudziła się.

Do domu przyszło 2 mężczyzn.
Zobaczyli Mary.
Zdziwili się.
Myśleli, 
że Mary umarła.
Powiedzieli Mary:
„Twoi rodzicie umarli”.
Mary musiała wyjechać z domu w Indiach. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Rozdział 2. Mary wyjeżdża z domu
Mary zamieszkała w innym domu.
Było tam dużo dzieci.
Dzieci nie lubiły Mary. 
Wyśmiewały ją 
i dokuczały jej.
Nazywały ją kapryśnicą.
Mary nie lubiła dzieci i ich domu.

Mary wyjechała z Indii.
Pojechała do wuja.
Wuj mieszkał w Anglii.
Gospodyni wuja przywiozła Mary do domu.
Gospodyni nazywała się pani Medlock.
Pani Medlock opowiedziała Mary o wuju. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Wuj nazywał się Archibald Craven.
Wuj został opiekunem Mary.
Wuj Mary był wdowcem.
To znaczy, że jego żona umarła.
Wuj był bardzo bogaty.
Wuj Mary był garbaty.
To znaczy, że był chory.
Miał krzywe plecy.
Wuj Mary często wyjeżdżał z domu.

Dom wuja był bardzo stary.
Dom wuja był bardzo duży.
W domu było 100 pokoi.
Przed domem był park i ogrody.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział 3. W domu na wrzosowisku
Mary długo jechała do domu wuja.
Najpierw jechała z panią Medlock pociągiem.
Potem jechała powozem.

Dom wuja stał na wrzosowisku.
Wrzosowisko to pole z roślinami.
Na wrzosowisku rosną wrzosy.
Wrzosy to fioletowe rośliny.
Mary słyszała wiatr.
Wiatr mocno szumiał.
Padał deszcz. 
Było ciemno.

Mary przyjechała do domu wuja.
Dom był bardzo duży i ciemny.
Mary poszła do swojego pokoju. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział 4. Mary poznaje Martę
Mary obudziła się w domu wuja.
Było rano. 
W pokoju była służąca.
Służąca była młoda.
Miała na imię Marta.
Mary zapytała Martę:
„Czy jesteś moją służącą?
Będziesz mnie ubierać?”.
Marta zdziwiła się. 
Powiedziała:
„Jesteś duża.
Możesz ubrać się sama”.

Mary była bardzo zdziwiona.
W Indiach służba robiła wszystko za Mary.
Marta powiedziała:
„Myślałam, 
że będziesz miała czarną skórę”.
Mary była bardzo zła.
Krzyczała na Martę. 
Marta pomogła Mary ubrać się.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

569Tajemniczy ogród Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Marta była wesołą dziewczyną.
Lubiła się śmiać.
Opowiadała o swojej rodzinie.
Marta miała 11 sióstr i braci.
Rodzina Marty była biedna.
Marta opowiedziała Mary o swoim bracie.
Brat miał na imię Dick.
Dick bardzo lubił zwierzęta. 
Przyjaźnił się z nimi.
Mary podobała się historia o Dicku.

Mary nie chciała jeść śniadania.
Była niezadowolona.

Mary wyszła pobawić się na dwór.
Wuj miał kilka ogrodów. 
Jeden ogród był zamknięty na klucz.
Nie można było do niego wchodzić.
To był ogród żony wuja.
Żona wuja umarła.
Wuj zamknął ogród.
Nie chciał, 
żeby ktoś wchodził do ogrodu.
Wuj był bardzo smutny po śmierci żony.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Mary zobaczyła na dworze ptaszka.
Ptaszek był mały.
Ptaszek poleciał do zamkniętego ogrodu.
Usiadł na drzewie.

Na dworze Mary spotkała ogrodnika.
Ogrodnik nazywał się Ben.
Mary rozmawiała z Benem.
Powiedziała:
„Widziałam ptaszka w zamkniętym ogrodzie.
Miał czerwone gardło.
Siedział na drzewie”. 
Ogrodnik ucieszył się.
Ptaszek był jego przyjacielem.
Ptaszek nazywał się gil. 
Gil przyleciał do Bena.
Zaczął śpiewać. 
Ben powiedział do Mary:
„Gil chce się zaprzyjaźnić.
Lubi cię”.
Mary bardzo się ucieszyła.
Rozmawiała z gilem. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Gil poleciał do zamkniętego ogrodu.
Mary powiedziała:
„Chciałabym wejść do zamkniętego ogrodu.
Chciałabym go zobaczyć”.
Ogrodnik powiedział:
„Nie można tam wchodzić.
Nie myśl o tym ogrodzie”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział 5. Mary słyszy płacz
Mary codziennie chodziła na dwór.
Bawiła się.
Biegała po ogrodzie.
Teraz była zdrowa.
Dużo jadła.

Mary myślała o zamkniętym ogrodzie. 
Chciała do niego wejść.
Nie wiedziała,
jak to zrobić.
Zobaczyła gila w ogrodzie. 
Mary pobiegła za gilem.
Gil poleciał do zamkniętego ogrodu.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Mary rozmawiała z Martą.
Mary zapytała:
„Dlaczego wuj nie lubi zamkniętego ogrodu?”.
Marta powiedziała:
„To był ogród żony wuja.
Żona wuja kochała ogród.
Sadziła w nim kwiaty.
Siedzieli z wujem na ławce.
Czytali książki.
Byli bardzo szczęśliwi.

Nad ławką było drzewo.
Drzewo było stare.
Żona wuja siedziała na ławce.
Gałąź drzewa złamała się.
Upadła na ławkę.
Uderzyła żonę wuja.
Żona wuja przewróciła się.
Zachorowała.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Następnego dnia umarła.
Wuj był bardzo smutny.
Kochał żonę.
Tęsknił za nią.
Teraz nie lubił ogrodu.
W ogrodzie ciągle myślał o tym, 
że jego żona umarła.
Nie chciał patrzeć na ogród.
Kazał zamknąć ogród na klucz. 
Nikt nie może wchodzić do ogrodu”. 

Mary usłyszała płacz na korytarzu.
Powiedziała do Marty:
„Ktoś płacze”.
Marta powiedziała:
„To wiatr wieje”.
Mary nie uwierzyła.
Wiedziała, 
że ktoś płakał.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział 6. Mary znowu słyszy płacz
Padał deszcz.
Mary nie mogła pójść na dwór.
Była w domu.
Nudziła się.
Chciała znaleźć książki do czytania. 
Wyszła na korytarz.
Oglądała pokoje w domu wuja.
Dom wuja był bardzo duży.

Mary długo oglądała pokoje.
Usłyszała płacz.
Chciała sprawdzić, 
kto płacze.
Zobaczyła panią Medlock.
Pani Medlock powiedziała do Mary:
„Nikt nie płakał.
Nie wolno tu chodzić.
Wracaj do pokoju”.
Pani Medlock była zła.
Krzyczała na Mary.
Mary też była zła.
Wiedziała, 
że ktoś płakał.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział 7. Mary znajduje klucz do ogrodu
Mary wstała rano.
Rozmawiała z Martą. 
Mary powiedziała do Marty:
„Chcę iść do twojego domu.
Lubię twoją mamę.
Lubię twojego brata.
Chcę ich zobaczyć”.

Marta poszła do domu.
Miała dzień wolny od pracy. 

Była ładna pogoda.
Mary poszła na dwór.
Spotkała ogrodnika Bena.
Rozmawiała z Benem.
Ben pokazał Mary kiełki kwiatów.
Kiełki to rośliny, 
które zaczynają rosnąć.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Mary zobaczyła gila.
Gil był bardzo wesoły.
Śpiewał i skakał.
Mary biegła za gilem.
Zobaczyła dziurę w ziemi.
W dziurze był klucz.
Klucz był stary.
Mary pomyślała:
„To klucz do zamkniętego ogrodu”.
Mary bardzo się ucieszyła.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział 8. Gil wskazuje Mary wejście do ogrodu
Mary schowała klucz.
Nikomu nie powiedziała o kluczu.

Marta wróciła ze swojego domu.
Była bardzo wesoła.
Opowiadała o swojej rodzinie.
Mary lubiła Martę.
Lubiła jej opowieści.

Marta dała Mary skakankę.
Mary nie umiała skakać.
Marta nauczyła Mary skakać.
Mary lubiła skakać.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Mary skakała w ogrodzie.
Zobaczyła gila.
Ptaszek usiadł na murze.
Mary pobiegła za gilem.
Zobaczyła furtkę w murze.
Wyjęła klucz z kieszeni.
Włożyła klucz do zamka.
Klucz pasował do zamka.
Mary otworzyła furtkę.
To była furtka do zamkniętego ogrodu.

Mary weszła do zamkniętego ogrodu.
W ogrodzie nikogo nie było. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział 9. Mary chce mieć swoje rośliny 
Mary była bardzo szczęśliwa.
Znalazła zamknięty ogród.
Ogród był piękny.
Mary widziała kiełki roślin.
Pomyślała:
„Urosną z nich kwiaty”.
Wyrwała trawę wokół kiełków.
Kiełki mogły rosnąć.
Mary długo pracowała w ogrodzie.
Była zmęczona, 
ale szczęśliwa.

Mary poszła do domu.
Powiedziała do Marty:
„Chcę mieć łopatkę.
Chcę mieć nasiona roślin
i zrobić sobie ogródek”.
Marta ucieszyła się.
Pomyślała,
że to dobry pomysł.
Mary nie będzie się nudzić.
Powiedziała:
„Dick może kupić nasiona i łopatkę.
Napisz list do Dicka”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Mary napisała list do Dicka.
Mary poprosiła Dicka, 
żeby kupił łopatkę i nasiona.

Marta powiedziała do Mary:
„Moja mama chce cię zaprosić do domu. 
Moja mama porozmawia z panią Medlock.
Zapyta panią Medlock o zgodę”.
Mary ucieszyła się.
Chciała zobaczyć dom Marty i jej mamę.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział 10. Mary poznaje Dicka
Mary nazwała swój ogród „tajemniczym ogrodem”.
Bardzo lubiła pracować w ogrodzie.
Szukała kiełków roślin.
Wyrywała chwasty.
Kopała ziemię.
Czekała na nowe rośliny. 

Mary lubiła ogrodnika Bena.
Ben był starym człowiekiem.
Czasem był niemiły dla Mary.
Nie chciał z nią rozmawiać.
Potem polubił Mary.
Chętnie z nią rozmawiał.

Ben lubił ptaszka gila.
Mówił do niego, 
a ptaszek ćwierkał.
Wydawało się, 
że rozumie mowę Bena.
Kiedyś gil usiadł na łopacie Bena.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Mary pytała Bena o ogród.
Pytała, co można zasadzić w ogrodzie.
Pytała o róże.
Mary chciała wiedzieć, 
czy róże w tajemniczym ogrodzie już uschły.
Ben powiedział Mary:
„Znałem panią, która kochała róże.
Dbała o ogród.
Nauczyła mnie dbać o kwiaty.
Pani umarła 10 lat temu”.
Ta pani to była żona wuja.
Umarła.
Wuj zamknął ogród.
Ale Ben troszczył się o ogród.
Dbał o róże w ogrodzie.
Róże nie uschły. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Mary skakała przez skakankę.
Zobaczyła chłopca.
Chłopiec siedział pod drzewem.
Grał na fujarce.
Na drzewie siedziała wiewiórka.
Obok drzewa stał bażant.
Obok bażanta stały 2 króliki.
Zwierzęta słuchały muzyki chłopca.
Mary podeszła do drzewa.
Chłopiec przestał grać.
Wolno wstał.
Zwierzęta uciekły.

Chłopiec powiedział:
„Jestem Dick.
Przyniosłem łopatkę i nasiona”.
Mary i Dick usiedli na pniu drzewa.
Dick pokazał Mary nasiona kwiatów.
Opowiedział Mary o kwiatach. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Mary powiedziała do Dicka:
„Mam tajemnicę.
Chcę ci o niej opowiedzieć.
Czy nie powiesz nikomu?”.
Dick odpowiedział Mary:
„Umiem dochować tajemnicy.
Nikomu nie powiem”.

Mary powiedziała do Dicka:
„Znalazłam ogród.
Nikt się nim nie interesuje.
Nikt o niego nie dba.
Jest zamknięty na klucz.
Ja go znalazłam.
Dbam o niego.
Jest mój. 
Pokażę ci mój ogród”.

Mary zaprowadziła Dicka do tajemniczego ogrodu.
Dick powiedział:
„Ogród jest piękny”. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Rozdział 11. Tajemnica Mary i Dicka
Dickowi bardzo podobał się tajemniczy ogród.
Powiedział:
„Marta powiedziała mi o tym ogrodzie.
Powiedziała, 
że nikt nie może do niego wchodzić.
Chciałem zobaczyć ten ogród.
Cieszę się, 
że go znalazłaś”.

Dick zobaczył rośliny rosnące w ogrodzie.
Zobaczył drzewa i róże.
Powiedział, 
że są żywe.
Zakwitną, 
kiedy przyjdzie wiosna.
Mary ucieszyła się.
Dick i Mary oglądali ogród.
Kopali ziemię i grabili. 
Dick zobaczył kiełki.
Zobaczył, 
że Mary wyrwała trawę wokół kiełków.
Pochwalił Mary.
Powiedział:
„Teraz kiełki mogą rosnąć”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Dickowi bardzo podobał się ogród.
Dick obiecał Mary: 
„Będę przychodzić do ogrodu.
Będziemy razem o niego dbać.
Ogród zakwitnie.
Będzie piękny”.

Mary była bardzo szczęśliwa. 
Powiedziała do Dicka:
„Jesteś bardzo miły.
Lubię cię.
Lubię już 5 osób.
Lubię twoją matkę, ciebie, Martę, ogrodnika Bena i ptaszka 
gila.
Kiedyś nie lubiłam nikogo”. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Mary zapytała Dicka:
„Lubisz mnie?”.
Dick odpowiedział Mary:
„Tak, lubię cię.
Ptaszek gil też cię lubi”.
Mary bardzo się ucieszyła.
Powiedziała:
„Mam 2 przyjaciół.
Mam przyjaciela ptaszka i przyjaciela Dicka”.

Dick zjadł obiad w ogrodzie.
Zjadł tylko chleb i słoninę.
Dick był biedny.
Mary powiedziała:
„Muszę iść na obiad.
Nie powiesz nikomu o ogrodzie?
Dochowasz tajemnicy?”.
Dick powiedział:
„Nie powiem nikomu.
To będzie nasza tajemnica”.
Mary poszła do domu. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział 12. Spotkanie z wujem Cravenem 
Mary wróciła do domu.
Jadła obiad.
Marta zapytała Mary:
„Gdzie byłaś?”.
Mary odpowiedziała:
„Byłam na dworze.
Spotkałam Dicka.
Przyniósł mi nasiona i łopatkę.
Bardzo go lubię”.
Marta ucieszyła się.

Mary powiedziała:
„Chcę zasadzić nasiona.
Chcę mieć swój ogród.
Potrzebuję kawałka ziemi”.
Marta powiedziała Mary:
„Poproś ogrodnika o kawałek ziemi”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Marta powiedziała Mary:
„Wrócił twój wuj, pan Craven.
Chce cię zobaczyć”.
Mary była bardzo zdziwiona.
Wcześniej wuj nie chciał jej widzieć. 
Przyszła pani Medlock.
Kazała Mary uczesać się i ładnie ubrać.
Pani Medlock zaprowadziła Mary do wuja.
Mary bała się wuja.
Nie znała go.
Nie wiedziała, 
co mu powiedzieć. 

Mary weszła do pokoju wuja.
Wuj siedział w fotelu.
Miał pochylone plecy.
Miał siwe włosy.
Wyglądał smutno.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Wuj zapytał Mary:
„Jesteś szczęśliwa w moim domu?”.
Mary odpowiedziała,
że jest szczęśliwa.
Wuj powiedział:
„Chcę zatrudnić dla ciebie nauczycielkę”.
Mary zaczęła płakać.
Powiedziała:
„Nie chcę nauczycielki.
Chcę bawić się w ogrodzie.
Biegać i oglądać rośliny.
Mam duży apetyt.
Jem dużo i rosnę”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Wuj powiedział:
„Rozmawiałem z matką Marty.
Matka Marty zna się na dzieciach.
Ma 12 dzieci.
Powiedziała, 
żeby nie zatrudniać nauczycielki.
Zgadzam się.
Nie zatrudnię nauczycielki.
Baw się często w ogrodzie.
Czy chcesz coś dostać?
Chcesz dostać lalki albo książki?”.
Mary powiedziała:
„Nie chcę zabawek.
Nie chcę książek.
Chcę dostać kawałek ziemi.
Chcę mieć swój ogród.
Chcę sadzić rośliny.
Chcę patrzeć, jak rosną”.

Wuj odpowiedział Mary:
„Dobrze, zgadzam się.
Możesz mieć ogród.
Możesz posadzić rośliny”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Wuj pożegnał się z Mary.
Powiedział:
„Jadę w podróż.
Nie będzie mnie długo w domu”.

Wuj i Mary pożegnali się.
Mary wyszła z pokoju wuja. 
Wuj powiedział do pani Medlock:
„Nie zatrudnię nauczycieli dla Mary.
Mary powinna nabrać sił.
Może biegać po ogrodzie.
Może bawić się przez cały dzień”.

Mary wróciła do pokoju.
Powiedziała do Marty:
„Mogę mieć swój ogród.
Wuj jest bardzo dobry”.
Mary była bardzo szczęśliwa. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Mary pobiegła do ogrodu.
Ogród był pusty.
Dicka nie było.
Wrócił do swojego domu.
Dick zostawił rysunek dla Mary.
Napisał do Mary:
„Wrócę do ogrodu”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

595Tajemniczy ogród Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Rozdział 13. Mary poznaje Colina
Mary spała. 
W nocy zaczął padać deszcz.
Wiał wiatr.
Mary obudziła się.
Była zła.
Nie lubiła deszczu i wiatru.
Mary nie mogła zasnąć. 
Usłyszała płacz.
Nie wiedziała, kto płacze.
Chciała to sprawdzić.
Wstała z łóżka.
Zabrała świecę.
W domu było ciemno.
Wyszła z pokoju na korytarz.
Ciągle słyszała płacz.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Mary znalazła pokój.
Pokój był piękny.
W pokoju mieszkał chłopiec.
Leżał w łóżku.
Był chory i słaby.
Krzyczał ze złości.
Chłopiec zobaczył Mary.
Zapytał:
„Kim jesteś? 
Jesteś duchem?”.
Mary odpowiedziała:
„Nie jestem duchem.
Jestem Mary Lennox.
Pan Craven jest moim wujem.
A kim ty jesteś?”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Chłopiec powiedział:
„Mam na imię Colin.
Pan Craven jest moim ojcem”.
Mary była bardzo zaskoczona.
Nie wiedziała, 
że wuj ma syna.
Nikt o tym nie mówił.
Colin nie znał Mary.
Nie wiedział, 
że Mary mieszka w jego domu. 

Colin powiedział:
„Nie lubię ludzi.
Nie lubię z nimi rozmawiać.
Jestem chory i słaby.
Nie umiem chodzić.
Leżę cały czas w łóżku.
Nie wychodzę na dwór.
Mój ojciec nie odwiedza mnie.
Nie chce na mnie patrzeć.
Moja mama umarła.
Ojciec mnie nie lubi.
Jestem bardzo chory.
Niedługo umrę”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Colin miał 10 lat.
Mary też miała 10 lat.

Colin był bardzo smutny.
Mary usiadła obok niego.
Opowiadała Colinowi historie.
Rozmawiali.
Mary powiedziała,
że jest tu zamknięty ogród.
Nie wolno tam wchodzić.
Nikt nie był w ogrodzie od 10 lat.
Mary nie powiedziała Colinowi, 
że znalazła klucz do ogrodu.
Nie powiedziała, 
że była w zamkniętym ogrodzie. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Colin powiedział do Mary:
„Powiem, żeby otworzyć ogród.
Pójdziemy razem do ogrodu”.
Mary nie chciała iść do ogrodu z Colinem. 
Chciała, 
żeby ogród był kryjówką jej i Dicka.
Mary powiedziała do Colina:
„Nie, nie rób tak.
Poszukamy drzwi do ogrodu.
Znajdziemy je.
Wejdziemy do ogrodu sami.
To będzie nasza kryjówka.
Nasza tajemnica”.

Mary opowiadała Colinowi o ogrodzie.
Mówiła o rosnących roślinach.
Mówiła o ogrodniku Benie i ptaszku gilu.
Opowieść Mary podobała się Colinowi. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Colin pokazał Mary obraz.
Na obrazie była młoda kobieta.
Kobieta była bardzo piękna.
Colin powiedział:
„To moja mama.
Umarła 10 lat temu”. 
Obraz był zasłonięty.
Colin był smutny, 
kiedy widział obraz.
Dlatego kazał go zasłonić.

Colin poprosił Mary:
„Przyjdź do mnie jeszcze.
Nie mów pani Medlock, 
że u mnie byłaś.
To będzie nasza tajemnica. 
Marta przyprowadzi cię do mnie”.

Mary zaśpiewała Colinowi kołysankę.
Colin zasnął.
Mary wróciła do swojego pokoju. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Rozdział 14. Colin
Padał deszcz.
Mary i Marta siedziały w pokoju.
Mary powiedziała do Marty:
„Wiem, kto płakał.
Widziałam Colina.
Rozmawiałam z nim”.
Marta przestraszyła się. 
Bała się pani Medlock.
Bała się, 
że pani Medlock wyrzuci ją z pracy.

Mary uspokoiła Martę. 
Powiedziała, 
że Colin był wesoły.
Cieszył się z wizyty Mary.
Zaprosił Mary do siebie. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Marta opowiedziała Mary o Colinie. 
Mama Colina umarła, 
kiedy Colin był mały.
Pan Craven był bardzo smutny.
Martwił się o Colina.
Bał się, 
że Colin jest chory.
Bał się, 
że Colin ma krzywe plecy.
Colin był słaby.
Często chorował.
Płakał ze złości.
Krzyczał na innych ludzi.
Nikt go nie lubił.
Wszyscy myśleli, 
że Colin umrze. 
Colin nie wychodził na dwór.
Siedział w swoim pokoju.
Leżał w łóżku w swoim pokoju.
Oglądał książki. 
Nie lubił ludzi. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Marta poszła do Colina.
Zawołała Mary.
Colin chciał zobaczyć Mary. 
Mary poszła do Colina.
Mary opowiadała Colinowi o Indiach i o Dicku. 
Mary i Colin byli bardzo weseli.
Drzwi do pokoju otworzyły się.
Wszedł doktor z panią Medlock.
Doktor leczył Colina.
Mówił, 
że Colin jest słaby i chory.
Mówił, 
że Colin musi ciągle odpoczywać. 
Doktor zobaczył Colina i Mary. 
Zdziwił się. 
Colin siedział w fotelu.
Śmiał się.
Doktor powiedział:
„Nie możesz się męczyć.
Jesteś słaby.
Musisz odpoczywać”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Colin był zły na doktora.
Powiedział:
„Nie chcę pamiętać o chorobie.
To moja kuzynka Mary.
Lubię ją. 
Chcę, 
żeby tu była.
Jest wesoła.
Ja też przy niej jestem wesoły.
Czuję się bardzo dobrze”.

Doktor był niezadowolony.
Martwił się o Colina. 
Doktor wyszedł z pokoju. 
Mary i Colin zjedli kolację. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Rozdział 15. Gil buduje gniazdko
Mary lubiła Colina.
Spędzali razem czas.
Czytali książki.
Mary opowiadała Colinowi o ogrodzie.
Mary nie powiedziała Colinowi, 
że znalazła klucz do zamkniętego ogrodu. 
Bała się.

 
Była ładna pogoda. 
Mary była szczęśliwa.
Pobiegła do ogrodu.
Przyszła wiosna.
Świat był zielony.
Urosły trawy.
Zakwitły kwiaty. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Mary weszła do zamkniętego ogrodu.
W ogrodzie pracował Dick. 
Obok Dicka siedziały zwierzęta – lis i ptak kawka. 
Mary i Dick oglądali ogród.
W ogrodzie urosły nowe kwiaty.
Ogród był piękny. 
Mary i Dick biegali po ogrodzie.
Oglądali nowe rośliny.
Cieszyli się.
Zobaczyli ptaszka gila.
Gil zakładał gniazdo.
Mary i Dick patrzyli na gila.
Byli cicho.
Nie chcieli go przestraszyć.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Mary powiedziała do Dicka:
„Widziałam Colina.
Byłam w jego pokoju”.
Dick powiedział:
„Wiem, 
że Colin tu mieszka.
Wszyscy wiedzą, 
że pan Craven ma syna.
Wiedzą, 
że syn jest chory.
Pan Craven nie chce go oglądać.
Martwi się o syna.
Martwi się, 
że syn będzie miał krzywe plecy. 
Colin zawsze leży w łóżku.
Zawsze jest smutny.
Colin powinien wyjść na dwór.
Powinien przyjść do ogrodu.
Mógłby patrzeć na rośliny.
Nie myślałby o swojej chorobie”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

608Tajemniczy ogród Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Mary powiedziała:
„Nie powiedziałam Colinowi, 
że mam klucz do ogrodu.
Chcę, 
żeby przyjechał do ogrodu.
Colin też chce zobaczyć ogród”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Rozdział 16. Mary i Colin kłócą się
Mary wróciła do domu.
Zjadła obiad. 
Znowu pobiegła do ogrodu.
Nie poszła do Colina. 
Pracowała w ogrodzie z Dickiem. 
Dick grał na fujarce.
Zwierzęta słuchały muzyki.
Mary była szczęśliwa.

Mary wróciła do domu.
Marta powiedziała do Mary:
„Colin jest bardzo zły.
Czekał na ciebie.
Jest bardzo zły, 
bo nie przyszłaś do niego”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Mary poszła do Colina. 
Colin leżał na łóżku.
Nie patrzył na Mary.
Był bardzo zły.
Zapytał Mary:
„Dlaczego nie przyszłaś?
Co robiłaś?”.
Mary odpowiedziała:
„Pracowałam w ogrodzie z Dickiem”.
Colin powiedział:
„Chcę, 
żebyś przychodziła do mnie.
Nie chcę, 
żebyś bawiła się z Dickiem.
Dickowi nie wolno tu przychodzić”.

Mary była bardzo zła.
Powiedziała do Colina:
„Nie mów tego.
Chcę bawić się z Dickiem. 
Nie będę do ciebie przychodzić”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Mary i Colin kłócili się.
Krzyczeli na siebie. 
Colin krzyczał do Mary:
„Myślisz tylko o sobie.
Ja jestem chory i słaby.
Niedługo umrę”.
Mary powiedziała:
„Nie mów tego.
Na pewno nie umrzesz.
Idę do swojego pokoju.
Nigdy do ciebie nie przyjdę”. 

Colin był bardzo zły.
Powiedział Mary, 
żeby wyszła z pokoju.
Mary wyszła.
Poszła do swojego pokoju. 

Mary zobaczyła w pokoju skrzynkę.
W skrzynce były książki.
Książki przysłał pan Craven.
Były bardzo piękne.
Mary podobały się książki od wuja. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Rozdział 17. Colin ma atak
Mary wstała rano.
Cały dzień pracowała w ogrodzie.
Była zmęczona. 
Zjadła kolację.
Poszła spać.

W nocy Mary usłyszała krzyk.
Obudziła się.
To Colin krzyczał.
Mary nie mogła spać.
Pobiegła do pokoju Colina.
Była bardzo zła.
Chciała spać.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Colin leżał na łóżku.
Krzyczał i płakał.
Mary krzyknęła:
„Cicho bądź.
Przestań krzyczeć.
Nie lubię cię.
Nikt cię nie lubi.
Zaraz umrzesz od krzyku”.
Colin powiedział:
„Nie mogę nie płakać.
Poczułem garb na plecach. 
Będę miał garb.
Potem umrę”. 

Mary powiedziała:
„To nieprawda.
Nie masz garbu”.
Mary obejrzała plecy Colina.
Plecy były proste.
Colin nie miał garbu.
Był bardzo chudy.
Na plecach było widać kości.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Mary powiedziała do Colina:
„Jesteś zdrowy.
Masz proste plecy.
Musisz przytyć.
Teraz widać twoje kości”. 

Colin zapytał pielęgniarkę:
„Czy będę żył?
Urosnę?
Będę zdrowy?”.
Pielęgniarka powiedziała:
„Tak. 
Będziesz żył.
Musisz wychodzić na dwór”. 

Colin uścisnął rękę Mary.
Powiedział:
„Wyjdę na dwór.
Usiądę na fotelu.
Dick będzie pchał fotel.
Pójdziemy do ogrodu”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

615Tajemniczy ogród Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Colin i Mary pogodzili się.
Colin leżał na łóżku.
Mary usiadła obok Colina. 
Opowiadała mu o ogrodzie.
Colin zasnął. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział 18. Mary opowiada Colinowi o ogrodzie
Mary wstała późno.
Poszła do Colina. 
Colin był chory.
Miał gorączkę.
Mary powiedziała:
„Idę na dwór. 
Poszukam wejścia do ogrodu”.

Mary poszła do ogrodu.
W ogrodzie był Dick.
Z Dickiem przyjechały zwierzęta: 
2 wiewiórki, lis, kawka i konik.
Mary i Dick słuchali śpiewu ptaków.
Patrzyli na rosnące kwiaty.
Ogród był zielony i piękny. 

Mary wróciła do domu.
Poszła do Colina.
Opowiadała Colinowi o ogrodzie.
Mówiła w śmieszny sposób.
Colin śmiał się.
Był bardzo wesoły. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Colin powiedział:
„Chcę poznać Dicka. 
Chcę go zobaczyć.
Dick to dobry chłopiec”.
Mary odpowiedziała Colinowi:
„Dick przyjdzie jutro.
Poznasz go.
Zobaczysz jego zwierzęta”. 

Mary powiedziała:
„Mam tajemnicę.
Umiesz zachować tajemnicę? 
Znalazłam drzwi do ogrodu.
Mogę tam wejść.
Byłam w zamkniętym ogrodzie.
To jest mój tajemniczy ogród”. 

Colin był bardzo przejęty.
Cieszył się, 
że Mary znalazła drzwi do ogrodu. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział 19. Doktor odwiedza Colina
Do Colina przyjechał doktor. 
Doktor zapytał panią Medlock o zdrowie Colina.
Pani Medlock była zdziwiona.
Powiedziała:
„Mary jest w pokoju Colina.
Rozmawiają i śmieją się.
W nocy Colin krzyczał i złościł się.
Mary krzyczała na Colina.
Kłócili się i w końcu Colin się uspokoił.
Nie rozumiem tego”. 

Pani Medlock i doktor weszli do pokoju Colina.
Colin i Mary siedzieli na kanapie.
Oglądali książki i rozmawiali.
Colin wyglądał jak zdrowy chłopiec.
Był zadowolony.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

619Tajemniczy ogród Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Doktor zdziwił się. 
Powiedział do Colina:
„Słyszałem, 
że krzyczałeś w nocy.
Martwię się o ciebie”.
Colin odpowiedział doktorowi:
„Czuję się dobrze.
Chcę iść na dwór.
Mary pójdzie ze mną.
Będę siedział w fotelu na kółkach.
Dick będzie pchał mój fotel”.

Doktor powiedział do Colina:
„Znam Dicka.
To dobry chłopak.
Można mu ufać.
Zgadzam się, 
żeby Dick zajmował się tobą”.
Colin powiedział:
„Lubię być z Mary.
Zapominam wtedy, 
że jestem chory”. 
Doktor wyszedł z pokoju.
Colin spał w nocy spokojnie.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Colin obudził się.
Do pokoju wbiegła Mary.
Miała różowe policzki.
Była bardzo szczęśliwa.
Mary powiedziała Colinowi:
„Jest wiosna.
Świat jest piękny i zielony”.
Mary otworzyła okno.
Colin leżał na łóżku.
Oddychał świeżym powietrzu.
Mary opowiedziała Colinowi, 
że Dick znalazł małą owieczkę. 
Mary i Colin zjedli śniadanie.

Do pokoju Colina przyszedł Dick.
Dick przyniósł zwierzęta: 
wiewiórki, liska, kawkę i małą owieczkę. 
Owieczka była głodna.
Dick wyjął butelkę z mlekiem.
Dał owieczce jeść.
Owieczka zjadła i zasnęła.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

621Tajemniczy ogród Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Colin, Mary i Dick oglądali książki o roślinach.
Dick mówił, 
jak nazywają się rośliny na obrazkach.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Rozdział 20. Dzieci wybierają się do ogrodu
Colin miał katar.
Colin i Mary nie mogli iść na dwór.
Dick przychodził do Colina i Mary.
Opowiadał im o wrzosowisku, o zwierzętach i roślinach.
Colin i Mary chcieli pójść ogrodu.

Colin kazał ogrodnikowi przyjść do pokoju.
Ogrodnik nazywał się pan Boach.
Pan Boach przyszedł do Colina.
Colin powiedział:
„Dziś pojadę na dwór w fotelu na kółkach.
Pojadę do ogrodu.
Inni ogrodnicy nie mogą być wtedy w ogrodzie.
Powiem, 
kiedy mogą wrócić”.

Ogrodnik był zdziwiony, 
że Colin chce iść na dwór.
Wcześniej Colin nie lubił być na dworze.
Colin bardzo się zmienił.
Teraz marzył o tym, 
żeby zobaczyć ogród i wiosnę. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Pielęgniarka ubrała Colina.
Colin nie umiał sam chodzić. 
Służący zniósł Colina ze schodów.
Colin usiadł w fotelu na kółkach.
Dick popychał fotel. 
Mary, Dick i Colin poszli do ogrodu.

Pogoda była piękna.
Było ciepło.
Świeciło słońce.
Ptaki śpiewały. 

Mary, Dick i Colin stanęli obok muru.
Mary pokazała Colinowi, 
gdzie znalazła klucz do ogrodu. 
Weszli do ogrodu.
Colin był bardzo przejęty.
Pierwszy raz zobaczył tajemniczy ogród.
Colin krzyknął:
„Będę zdrowy.
Będę żył zawsze”.
Był bardzo szczęśliwy. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

624Tajemniczy ogród Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Rozdział 21. Ogrodnik Ben spotyka dzieci
Colin siedział na fotelu w ogrodzie.
Przyglądał się roślinom.
Był piękny dzień. 
Mary i Dick pracowali.
Do ogrodu przyleciał ptaszek gil.
Gil miał gniazdko na drzewie.
W gniazdku mieszkały małe ptaszki – pisklęta.
To były dzieci gila.
Gil przynosił im robaczki do jedzenia.
Miał dużo pracy.
Musiał nakarmić swoje dzieci.
Pisklęta były zawsze głodne.

Mary, Colin i Dick zjedli posiłek w ogrodzie. 
Colin powiedział:
„Chcę tu przychodzić codziennie”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Colin zobaczył w ogrodzie człowieka.
Człowiek stał na drabinie opartej o mur.
To był ogrodnik Ben.
Ben krzyczał na Mary.
Krzyczał, 
że chciałby ją zbić. 
Ben był zły,
że Mary weszła do zamkniętego ogrodu.
Mary powiedziała:
„To gil pokazał mi drogę do ogrodu”. 

Colin pojechał na fotelu pod mur.
Ben zobaczył Colina. 
Bardzo się zdziwił. 
Colin zapytał Bena:
„Wiesz, kim jestem?”.
Ben odpowiedział:
„Tak, ty jesteś synem pana Cravena.
Jesteś chory.
Masz krzywe plecy.
Nie umiesz chodzić.
Jesteś kaleką”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Colin zezłościł się.
Zawołał Dicka.
Dick stanął obok Colina.
Colin podniósł się z fotela.
Stanął na swoich nogach. 
Colin krzyczał do Bena:
„Nie jestem kaleką.
To nieprawda.
Umiem stać”. 

Ben zaczął płakać.
Colin kazał Benowi zejść z drabiny 
i wejść do ogrodu. 
Chciał porozmawiać z Benem.
Ben stał na drabinie i płakał.
Był wzruszony.
Znał matkę Colina.
Bardzo ją lubił.
Teraz pierwszy raz zobaczył jej syna.
Dlatego wzruszył się i płakał. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział 22. Colin staje na nogi
Colin stał obok Mary i Dicka.
Był bardzo dumny z siebie.
Cieszył się, że umie stać.
Powiedział, że to czary. 
Podszedł do drzewa. 

Do ogrodu wszedł Ben. 
Colin powiedział do Bena:
„Spójrz na mnie.
Zobacz, jestem zdrowy.
Umiem stać.
Nie jestem kaleką”.
Ben zapytał Colina:
„Dlaczego nie wychodziłeś na dwór?
Dlaczego siedziałeś zamknięty w pokoju?”.
Colin odpowiedział:
„Myślałem, że niedługo umrę. 
Ale nie umrę”. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Ben powiedział:
„To był ogród twojej mamy.
Twoja mama kochała ten ogród.
Dlatego dbam o niego”.
Colin odpowiedział:
„Teraz to mój ogród.
Kocham go.
Będę o niego dbał.
Będę tu przychodził.
Ale to tajemnica.
Nie możesz nikomu powiedzieć o tym ogrodzie”. 

Ben powiedział:
„Nie powiem nikomu.
Przychodziłem do ogrodu, 
kiedy był zamknięty.
Dbałem o niego 10 lat.
Wchodziłem przez mur po drabinie.
Nikt nie wiedział, 
że tu przychodzę. 
Ogród był zamknięty na klucz”.
Colin podziękował Benowi.
Cieszył się, 
że Ben dbał o ogród.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Colin zaczął kopać w ziemi.
Ben przyniósł różę.
Colin zasadził różę w ziemi.
Gdy zrobiło się ciemno, 
Colin wstał z fotela. 
Stanął na własnych nogach.
Był bardzo szczęśliwy. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział 23. Czary
Był wieczór.
Mary i Colin wrócili z ogrodu do domu.
Rozmawiali.
Mary powiedziała, 
że Colin jest dziwnym chłopcem.
Colin powiedział:
„Nie chcę być dziwny.
Chcę być zwykłym chłopcem.
Będę chodził do ogrodu.
Będę zdrowy”.

Mary i Colin często chodzili do ogrodu.
Patrzyli na rosnące rośliny.
Ogród był piękny.
Rosło w nim dużo kwiatów.
Kwiaty były kolorowe i pachnące.
Mary i Colin kochali ogród.
Lubili w nim być. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Mary, Colin i Dick byli w ogrodzie.
Przyszedł ogrodnik Ben. 
Colin powiedział:
„Słuchajcie mnie.
Chcę powiedzieć wam coś ważnego.
Na świecie są dobre czary.
Czary to coś niezwykłego. 
Dobre czary są bardzo silne.
Mogą sprawiać różne rzeczy.
Dick czaruje zwierzęta.
Zwierzęta słuchają Dicka 
i przyjaźnią się z nim. 

Czary są w ogrodzie.
Ogród był pusty i smutny.
Rośliny były szare.
Dobre czary zadziałały.
Ogród zakwitł.
Ja bylem słaby i chory.
Nie umiałem chodzić.
Dobre czary zadziałały.
Stałem na swoich nogach. 
Dobre czary działają.
Będę silny i zdrowy”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Colin, Mary, Dick i Ben usiedli pod drzewem. 
Obok usiadły zwierzęta. 
Colin śpiewał piosenkę. 
To była piosenka o dobrych czarach.
Colin śpiewał o słońcu, o wiośnie i o roślinach.
Śpiewał, 
że będzie silny i zdrowy. 
Colin długo śpiewał.
Ben zasnął.
Obudził się.
Myślał, 
że jest w kościele. 

Colin wstał.
Szedł po ogrodzie z Dickiem.
Colin czuł się silny i zdrowy. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Colin powiedział:
„Umiem chodzić.
Jestem zdrowy.
Ale to tajemnica.
Nikomu nie powiemy, 
że jestem zdrowy.
Nie powiemy doktorowi.
Nie powiemy mojemu tacie.
Chcę sam pokazać tacie, 
że umiem chodzić.
To nasza tajemnica”. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział 24. Dzieci mają apetyt i są radosne
Dick pracował w ogródku.
To był ogródek jego mamy.
Dick zasadził warzywa: 
ziemniaki, kapustę i marchew.
Mama Dicka cieszyła się z warzyw.
Warzywa były bardzo smaczne. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Dick rozmawiał ze swoją mamą. 
Powiedział mamie:
„Colin jest zdrowy.
Umie chodzić.
Ale nikomu o tym nie powiedział.
To tajemnica.
Colin udaje, 
że jest chory i słaby. 
Doktor też nie wie, 
że Colin jest zdrowy. 
Colin i Mary oszukują.
Colin i Mary mają duży apetyt.
Ciągle są głodni.
Ale dostają mało jedzenia.
Służący myślą, 
że Colin jest chory i słaby.
Jak ktoś jest chory, 
to mało je.
Dlatego Colin i Mary są ciągle głodni”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Mama Dicka powiedziała:
„Dam Colinowi i Mary mleko i chleb.
Upiekę dla nich bułeczki.
Nie chcę, 
żeby byli głodni. 
Zjedzą chleb i mleko.
Będą mieć dużo siły.
Będą silni i zdrowi.
Szybko urosną”.
Dick ucieszył się.
Podziękował mamie.

Doktor przyszedł do Colina.
Powiedział:
„Często wychodzisz na dwór.
To dobrze.
Wyglądasz zdrowo.
Jesteś grubszy.
Nie umrzesz.
Powiem twojemu tacie,
że jesteś zdrowy”. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Colin zezłościł się.
Sam chciał powiedzieć tacie, 
że jest zdrowy. 
Krzyczał na doktora.
Doktor powiedział:
„Dobrze.
Nie powiem twojemu tacie, 
że jesteś zdrowy”. 

Colin i Mary martwili się.
Ciągle byli głodni.
Jedli wszystko.
Wcześniej Colin nie chciał jeść.
Colin i Mary martwili się, 
że służący zobaczą ich apetyt.

Dick przyniósł do ogrodu jedzenie dla Mary i Colina.
Jedzenie zrobiła mama Dicka.
Zrobiła bułeczki i mleko.
Colin i Mary bardzo się ucieszyli.
Zjedli bułeczki.
Wypili mleko. 
Już nie byli głodni.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Mary i Colin dali Dickowi pieniądze.
Dick kupił jajka i ziemniaki. 
Dick upiekł jajka i ziemniaki. 
Mary i Colin zjedli.
Już nie byli głodni. 

Colin, Mary i Dick spotykali się codziennie w ogrodzie. 
Colin ćwiczył chodzenie.
Codziennie był silniejszy.
Dick pokazał Colinowi ćwiczenia.
Colin i Mary codziennie ćwiczyli.
Byli silni i zdrowi.

Colin i Mary jedli w ogrodzie jedzenie od Dicka.
Jedli ziemniaki, jajka, chleb i mleko.
Potem nie jedli nic w domu.
Służący dziwili się.
Myśleli, 
że Colin i Mary nie jedzą przez cały dzień.
Służący nie wiedzieli, 
że Colin i Mary jedzą dużo w ogrodzie. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Doktor martwił się o Colina.
Myślał, 
że Colin nic nie je.
Doktor widział, 
że Colin jest grubszy i wygląda zdrowo.
Doktor tego nie rozumiał.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział 25. Colin odsłania obraz
W ogrodzie kwitły kwiaty.
Ptaszek gil mieszkał w gnieździe.
Ptaszek patrzył na Colina, Mary i Dicka.
Ptaszek widział, 
że Colin zaczął chodzić.
Ptaszek nie bał się dzieci. 

Padał deszcz.
Colin i Mary nie mogli iść do ogrodu.
Colin siedział na kanapie.
Nie mógł chodzić po pokoju.
Służący nie wiedzieli, 
że Colin umie chodzić.
Colin udawał, 
że jest słaby i chory. 
Colin i Mary nudzili się. 

Mary powiedziała:
„Dom jest bardzo duży.
Ma 100 pokoi.
Zobaczymy te pokoje.
Nie będziemy się nudzić”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Colin usiadł na fotelu z kółkami.
Mary pchała fotel.
Zwiedzali dom.
Oglądali pokoje.
Colin biegał po korytarzu. 
Nie nudzili się. 

Mary zobaczyła coś nowego w pokoju Colina.
Colin odsłonił obraz.
Na obrazie była namalowana mama Colina.
Colin powiedział:
„Chcę widzieć moją mamę. 
Teraz cieszę się, 
że ją widzę.
Kiedyś nie chciałem na nią patrzeć.
Byłem smutny.
Myślałem, 
że umrę.
Teraz jestem zdrowy i wesoły.
Będę żył”.
Mary powiedziała do Colina:
„Jesteś bardzo podobny do swojej mamy”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Rozdział 26. Mama Dicka odwiedza dzieci 
Colin i Mary byli w ogrodzie.
Colin opowiadał o dobrych czarach. 
Przyszedł ogrodnik Ben.
Ben patrzył na Colina.
Powiedział, 
że Colin przytył.
Jest już silny i zdrowy. 

Colin pracował w ogrodzie.
Kopał ziemię.
Miał dużo sił.
Cieszył się, 
że jest zdrowy.
Colin zawołał:
„Jestem zdrowy.
Będę żył”. 
Był bardzo szczęśliwy.
Dick zaśpiewał piosenkę. 
To była piosenka o Panu Bogu.
Colin, Mary i Ben śpiewali razem z Dickiem.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Ktoś wszedł do ogrodu.
To była mama Dicka. 
Colin, Mary i Dick pobiegli do mamy Dicka.
Mama zobaczyła Colina.
Wzruszyła się.
Uśmiechnęła się do Colina.
Powiedziała, 
że Colin jest podobny do swojej mamy. 
Mama Dicka rozmawiała z Mary.
Powiedziała, 
że Mary urosła i wygląda zdrowo. 

Mama Dicka obejrzała ogród.
Rozmawiała z Colinem i Mary.
Colin opowiadał mamie Dicka o dobrych czarach. 
Mama Dicka przyniosła koszyk z jedzeniem. 
Wszyscy śmiali się 
i byli bardzo weseli. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Mama Dicka powiedziała do Colina:
„Twój tata niedługo wróci do domu”. 
Colin powiedział:
„Chcę, 
żeby pani była moją mamą”.
Mama Dicka odpowiedziała:
„Twoja mama jest tu, w ogrodzie.
Jest blisko ciebie.
A twój tata niedługo wróci do domu”. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Rozdział 27. Pan Craven wraca do domu
Mary i Colin zmienili się.
Kiedyś Mary była smutnym dzieckiem.
Ciągle była niezadowolona.
Nikt jej nie kochał.
Ona też nikogo nie lubiła.
Była brzydka i niemiła.
Potem Mary zmieniła się.
Polubiła Martę, Dicka, mamę Dicka, Bena, ptaszka i Colina.
Znalazła klucz i drzwi do ogrodu.
Zaczęła pracować w ogrodzie.
Nabrała sił.

Kiedyś Colin był chory i smutny.
Leżał ciągle w łóżku.
Teraz zmienił się.
Był zdrowy i szczęśliwy.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Tata Colina, pan Craven, nie był szczęśliwy.
Był ciągle smutny.
Tęsknił za swoją żoną.
Nie chciał widzieć swojego syna.
Nie dbał o swój dom.
Ciągle podróżował.
Nie chciał być w domu.
Ale ciągle był bardzo smutny. 

Pan Craven podróżował.
Zaczął czuć się lepiej.
Pewnej nocy spał.
Miał sen.
We śnie usłyszał głos swojej żony.
Żona wołała go.
Powiedziała, 
że jest w ogrodzie.
Pan Craven obudził się.
Myślał o swoim śnie i o ogrodzie.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Pan Craven dostał list.
List napisała mama Dicka.
Napisała, 
żeby pan Craven wrócił do domu.
Napisała, 
że pan Craven będzie szczęśliwy po powrocie. 

Pan Craven postanowił wrócić do domu.
Spakował bagaże.
Ruszył w podróż.
Myślał o Colinie. 
Pan Craven nie opiekował się Colinem.
Ciągle podróżował.
Nie chciał widzieć syna. 

Pan Craven jechał do domu.
Zatrzymał się przed domem mamy Dicka.
Zobaczył siostry i braci Dicka.
Dał im pieniążek.
Pojechał dalej. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Pan Craven przyjechał do domu.
Rozmawiał z panią Medlock.
Zapytał o Colina. 
Pani Medlock powiedziała:
„Nic nie rozumiem.
Colin jest dziwny.
Czasem je bardzo dużo.
Potem nic nie je.
Ale jest grubszy.
Wygląda jak zdrowy.
Lubi Mary.
Cały dzień bawi się w ogrodzie z Mary i Dickiem.
Nikt nie może wchodzić do ogrodu”.

Pan Craven wyszedł na dwór.
Poszedł do ogrodu.
Usłyszał śmiech dzieci. 
Podszedł do drzwi ogrodu.
Drzwi otworzyły się. 
Przez drzwi wybiegł chłopiec.
Był wysoki i ładny.
Pan Craven złapał chłopca.
To był Colin.
Był zdrowy i silny. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Pan Craven zapytał:
„Kto to jest?”.
Colin powiedział:
„To ja, tato.
Jestem Colin.
Jestem zdrowy.
To była nasza tajemnica.
Nikt o tym nie wiedział. 
Jestem zdrowy.
Umiem szybko biegać.
Będę bardzo silny.
Będę żył.
Cieszysz się?”. 

Pan Craven powiedział:
„Zaprowadź mnie do ogrodu.
Opowiedz mi wszystko”.
Colin i pan Craven weszli do ogrodu.
Ogród był piękny i kolorowy.

Colin opowiedział pan Cravenowi o tym,
jak wyzdrowiał.
Pan Craven był bardzo szczęśliwy.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Ogrodnik Ben poszedł do domu.
Był w kuchni z panią Medlock.
Pani Medlock zapytała:
„Gdzie jest pan Craven?
Gdzie jest Colin?”.
Ben pokazał ręką za okno.
Powiedział:
„Pan Craven i Colin idą do domu”.

Pani Medlock spojrzała przez okno.
Pan Craven szedł do domu.
Obok pana Cravena szedł Colin.
Był zdrowy. 
Pani Medlock była bardzo zaskoczona. 
Nikt nie wiedział, 
że Colin jest zdrowy.
 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Wszyscy chorują.

Czy jest aż tak bardzo źle?

Jak tu cicho i pusto.

Barneyu, tu jest dziecko! Rodzice Mary umarli. 
Mary opuszcza dom.

Jestem Mary Lennox.

Czy jestem tu sama?

Mary w Indiach.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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W domu pastora.

Panno Mary, kapryśnico. 
Odwróć zagniewane lico! 

Czy w ogródku rosną kwiatki, maki, 
fiołki i bławatki?

W Londynie.

Pan Craven kazał
przywieźć Mary do domu.

Droga do Misselthwaite Manor.

Czy wiesz coś o swoim wuju 
i domu do którego jedziesz?

W pociągu.
Jak tu zimno. Inaczej niż w Indiach.

Będziesz mieszkała w wielkim 
starym domu na wrzosowisku. 

Wokół jest park ze starymi 
drzewami.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Droga do domu wuja. Droga przez wrzosowisko.

W domu wuja. Marta.

Kto mnie ubierze?

Niech panienka sama się ubierze.

Proszę zaprowadzić 
panienkę do pokoju.

Co tam jest?

To wrzosowisko.

Czy to morze?

Nie, to wrzosowisko.

Dlaczego panienka nic nie je?

Nie lubię tego.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Niech panienka idzie 
pobawić się do ogrodów.

Tam są ogrody. 
Jeden jest zamknięty.

Dlaczego?

To był ogród pani, ona umarła.

W ogrodzie.

Co to za ogród?

Jeden z warzywnych.

Gdzie byłeś, łobuziaku?

Czy zawsze przylatuje, 
gdy go pan zawoła?

Jestem Mary i jestem sama.

Jestem Ben i też jestem sam.
Ten gil to mój jedyny przyjaciel.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Pięknie panienka zjadła śniadanie.

Tak mi dzisiaj wszystko smakuje.

Lubię cię! Bardzo cię lubię!

Dlaczego pan Craven 
tak nie lubi tego ogrodu?

To był ogród pani. Pewnego dnia…

Pani siedziała na ławeczce 
pod drzewem. Gałąź się złamała 

i przygniotła panią. 
Następnego dnia pani umarła.

Słyszysz? Ktoś płacze.

Nie. To tylko wiatr wyje.

To wiatr. A może to dziewczyna 
z kuchni, którą bolą zęby.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Mary szuka biblioteki.

Marta biegnie do domu.

Co robicie w domu, jak tak pada?

Wszystkie dzieci bawią się w domu, 
a Dick oswaja zwierzęta.

Co panienka tu robi?

Jestem pewna, że ktoś płakał! Yorkshire to najpiękniejsze miejsce, 
kiedy świeci słońce.

Nikt mnie nie lubi.

Czy panienka lubi samą siebie?

Myślałam, że w Anglii ciągle 
pada i jest ciemno.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Wiosna się zbliża. Czuje panienka?

Jak pan myśli?
Czy on mnie pamięta?

Pamiętasz mnie! Pamiętasz!

Może to klucz do ogrodu? Gil pomógł mi znaleźć klucz. 
Gdzie są drzwi?

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Jestem bardzo szczęśliwa. 
W domu opowiadałam o panience.

Przyniosłam panience prezent 
od mojej matki.

Nigdy panienka nie miała skakanki?

W Indiach miałam inne zabawki.

Pokaż mi, gilu, wejście do ogrodu.

To dziecko jest samotne 
w tym wielkim domu.

Potrzebuje nauczycielki.

Co to jest?

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Mary w tajemniczym ogrodzie.

Jak tu cicho.

Ten ogród nie jest całkiem martwy. 2 porcje mięsa i 2 porcje budyniu. 
Ale panienka ma apetyt.

Zobacz, co znalazłam w ogrodzie. 
Czy wiesz, co to jest?

Chciałabym mieć narzędzia 
i pracować w ogrodzie.

To cebulki kwiatów.

Niech panienka napisze list 
do Dicka, on wszystko kupi.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Muszę iść. Pani Medlock mnie woła.

Spotkanie z ogrodnikiem.

Znów na korytarzu słyszałam płacz. Jaki dziwny jest ten dom!

Jakie kwiaty posadziłby pan 
w swoim ogrodzie?

Różne kwiaty cebulowe, 
ale najwięcej róż. 

Pani bardzo kochała róże.

Mary poznaje Dicka.

Panienka jest jak ten gil. 
Nie wiadomo kiedy i skąd 

przychodzi.

My się z gilem bardzo przyjaźnimy.

Jestem Dick, a ty jesteś Mary.

Czy dostałeś list Marty?

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Przyniosłem narzędzia do ogrodu 
i nasiona.

Co to za nasionka?

Czy on nas naprawdę woła?

Tak. Woła, bo nas lubi. 
On jest przyjacielem panienki.

Czy dali panience ogródek? 
Zasieję tam nasionka.

Czy umiesz dotrzymać tajemnicy?
Skradłam ogród.

Oto tajemniczy ogród.

Jakie to śliczne miejsce!

Marta mówiła mi, że tu jest ogród, 
do którego nikt nie wchodzi.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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W tym ogrodzie jest 
bardzo dużo pracy.

Tak, będę przychodził codziennie.

Czy wrócisz tu, 
żeby mi pomóc?

Dicku, jesteś piątą osobą, 
którą lubię.

A kogo lubisz jeszcze?

Lubię twoją mamę, Martę, 
gila i Bena.

Muszę już iść na obiad. 
Pamiętaj o naszej tajemnicy.

Ja swój obiad mam tutaj.

Troszkę się panienka spóźniła.

Spotkałam się z Dickiem. 
Jaki on piękny.

Pan Craven dziś wrócił
 i chce panienkę zobaczyć.

Mój Boże! Dlaczego?

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Spotkanie z panem Cravenem.

Dobrze ci tu, mała?
Tak.

Gdzie się bawisz?

Czy chciałabyś dostać książki, 
zabawki lub lalki?

Nie. Czy mogłabym dostać kawałek 
ziemi? Chciałabym mieć ogród.

Pani Sowerby może ją czasami 
odwiedzać. Proszę dać dziecku 

więcej swobody.

Mogę mieć własny ogród!

Wszędzie. Biegam i skaczę 
po całym ogrodzie.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Nocna ulewa.

Okropnie pada. 
Jutro nie pójdę do ogrodu.

To na pewno nie wiatr. 
Zaraz sprawdzę, co to jest. 

Teraz nikt mi nie przeszkodzi.

Czy to duch?

Jestem Mary. 
Pan Craven jest moim wujem.

Jestem Colin Craven. 
Pan Craven jest moim ojcem.

Dlaczego nikt mi nie powiedział 
o tobie?

Bo im zabroniłem. 
Nie lubię, kiedy o mnie mówią.

Jestem chory i muszę leżeć.

O czym mam ci opowiadać?

Opowiedz mi o sobie.

Uuu...uuu...

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Urodziłam się w Indiach
i tam umarli moi rodzice.

Chciałabym zobaczyć
zamknięty od 10 lat ogród.

Nie wiedziałem, że ptaki 
mogą być takie mądre.

To moja mamusia. 
Nie wiem, dlaczego ona umarła.

Śpij spokojnie, Colinie. 
Moja indyjska kołysanka cię uśpiła.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Już wiem, kto płakał w nocy.
To Colin. Znalazłam go.

O nie! Teraz stracę pracę.

Opowiedz mi o Colinie.

Colin to bardzo chory chłopiec. 
Jest słaby i nie wychodzi z pokoju.

Colin siedzi i czyta książkę. 
Prosił, aby panienka przyszła 

do niego.

Myślę, że jesteś inny niż Dick. 
Jesteś jak mały radża.

Kto to Dick?

Dick to brat Marty. 
Ma dwanaście lat i wie wszystko 

o życiu zwierząt i roślin.

Co to ma znaczyć?

To moja kuzynka Mary. 
Ma przychodzić, kiedy będę chciał. 

Lubię ją.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Spotkanie z Dickiem.
Dicku, tak na ciebie czekałam. 

Już pracujesz? Jest bardzo wcześnie.

Gil buduje gniazdko.
To gil Bena. Buduje gniazdko. 

Nie patrzmy na niego.

Ale ja muszę na niego patrzeć.

Czy ty wiesz coś o Colinie? 
Widziałam go.

Wiedziałem, ale nie wolno
o nim mówić.

Colin powinien zobaczyć ogród
i przestać myśleć o chorobie.

Też tak myślę.
Przywieziemy tu Colina na wózku.

Buduj spokojnie,
nie przeszkodzimy ci.

Lubię, gdy z nim rozmawiasz.

Jak ten tydzień
szybko minął.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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O mój Boże!
Panicz się strasznie rozgniewa.

Muszę opowiedzieć Colinowi
o zmianach w ogrodzie. O Dicku,

lisku i kawce.

Jesteś wstrętny samolub. 
Czekałem na ciebie cały dzień.

Ty jesteś samolub, bo nie chcesz,
żebym pracowała z Dickiem.

Czy on umrze? 

On ma histerię.
Zaraz będzie miał napad złości.

Pan Craven to przysłał dla panienki. Szkoda, że pokłóciłam się z Colinem.
Pokazałabym mu prezenty.

Przestałby myśleć o chorobie
i umieraniu.

Nie mogę iść do Colina.
Dick na mnie czeka

w ogrodzie.

Jakie piękne książki!
Napiszę list do wuja
z podziękowaniem.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Niech panienka go uspokoi.
On panienkę bardzo lubi.

Dziś mnie wyrzucił z pokoju.

Bądź cicho, milcz.
Cała twoja choroba to histeria.

Nie mogę przestać.
Czułem na plecach garb.

Wyjdę... wyjdę z tobą do ogrodu.

Chętnie z tobą wyjdę,
jeśli Dick będzie popychał wózek.

Możesz mi opowiedzieć o ogrodzie?

Aaaa!!! To Colin! 
Ma znowu napad.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Idę teraz do Dicka, ale wrócę.

Dziękuję, że przyszłaś. 
Jestem chory, ale całą noc śniłem

o ogrodzie.

Colin chciałby poznać ciebie
i twoje zwierzęta.

Musi panienka porozmawiać
z Colinem.

Jutro przyjdzie do ciebie Dick
ze zwierzętami. Znalazłam też drzwi

do ogrodu, ale to tajemnica.

Ach, Mary, czy będę mógł
go zobaczyć?

Jak on się czuje?

Nie uwierzy pan doktor.
Ta mała Mary go uspokoiła.

Martwię się o ciebie, Colinie,
w nocy byłeś chory.

Czuję się o wiele lepiej. 
Jutro wyjadę w fotelu do ogrodu.

Panicz prosi,
aby panienka po śniadaniu

przyszła do niego.
Jest słaby i ma gorączkę.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Pielęgniarka zostanie w domu.

Dick poprowadzi fotel.

Bardzo się zmieniłeś, ale musisz
pamiętać o chorobie.

Byłam na dworze — wiosna przyszła.

O mój Boże!

Dziś przyjdzie do mnie Dick
ze zwierzętami. Wpuśćcie go!

Dick w pokoju Colina.

To Dick ze swoimi zwierzątkami.

Opowiadaj proszę.
To bardzo ciekawe. To lwie paszcze. 

Widziałem je w ogrodzie.

Muszę je zobaczyć!

Musisz. Nie traćmy czasu!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Spotkanie z panem Boachem.Planowanie wyprawy.

Po południu chcę wyjechać
do ogrodu. Nie wolno nikomu być

w ogrodzie.

Dobrze, sir.

Nigdy nie widziałem wiosny!

W Indiach też nigdy
nie widziałam wiosny.

Wyjście do ogrodu.

Teraz możecie odejść!

To tu gil przeleciał przez mur.
Tu są klamka i drzwi.

Będę zdrowy! Będę zdrowy!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Podwieczorek w ogrodzie.

Ciekawe, czy zobaczymy gila...

Cudny dzień, cudny dzień!

To chyba stare drzewo.
Odłamała mu się gałąź.

To było dawno temu.

Co to za człowiek?

Jak tu weszłaś, ty niedobra
dziewczyno?!

To gil mi wskazał drogę!

Czy wiecie, kim jestem?

Tak wiem, jesteś panicz,
bardzo chory chłopiec.

Nie jestem chory, mogę wstać.
A ty musisz dotrzymać tajemnicy.

Nie mów, co tu widziałeś.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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W tajemniczym ogrodzie.

Mogę stać. Czy ty czarujesz?

Już się panicz nie boi.
Panicz sam czaruje.

Przyjrzyj mi się dobrze!
Czy jestem kaleką?

O nie. Wygląda panicz
całkiem dobrze.

Teraz jest mój i ja też go kocham.
Będę tu codziennie.

To był ogród panicza matki.
Bardzo go kochała.

Opiekowałem się ogrodem.

Przychodziłem do ogrodu,
kiedy był zamknięty.

Ale wspaniały dzień!
Chodziłem, kopałem ziemię.

Czy chciałby panicz coś zasadzić?

Colin i Ben sadzą róże.
Sam ją panicz

wsadził w ziemię.

Słońce już zachodzi.
To część czarów.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Powrót z ogrodu. W następnych dniach.
Nie możesz tak długo

być w ogrodzie!

Bardzo dobrze się czuję,
jutro też wyjdę. Dwa razy!

Chcę zrobić doświadczenie.
Myślę, że czary są w ogrodzie, w nas.

Wszędzie są czary.

Słońce cudne, słońce wiosenne
świeci. To są czary…

Czary są we mnie. Czary mi dają siłę.

Ciekawe, co powie doktor Craven.

Procesja wokół ogrodu. Twój tatuś pomyśli, że to sen.

Tatuś będzie musiał uwierzyć,
że czary działają i  jestem zdrowy.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Dick w ogródku na wrzosowisku.

Jak to dobrze, że panienka
przyjechała do tego domu!

Co teraz myślą w domu o Colinie?

Nic nie wiedzą. Colin ukrywa
swoją przemianę. Czeka na ojca.

Oni są często głodni, ale nie chcą
prosić o więcej jedzenia.

Upiekę im bułeczek.

Dobrze wyglądasz.
Może napisać list do ojca?

To choroba mnie zmieniła.
Żadnych listów. Nie chcę, aby

się martwił.

Podziękuj swojej mamie.

Oni nic nie chcą jeść.

Ale bardzo dobrze wyglądają.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Czary w gnieździe.

Nie możesz. To nasza tajemnica.

Jestem zdrowy i mam dużo energii.
Chcę biegać. Chcę, żeby ojciec

to zobaczył.

Najpierw pobiegam,
potem będziemy ćwiczyć.

Nie wiedziałem, że mieszkam
w takim dużym, tajemniczym domu.

Ten dom jest pełen tajemnic —
— Colin i Mary są jedną z nich.

Bardzo jesteś teraz podobny
do mamy.

Chciałbym, żeby ojciec mnie kochał,
tak jak mamę.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Panicz bardzo dobrze,
zdrowo wygląda.

To dzięki czarom i jedzeniu
od pani Sowerby.

Jestem zdrowy.
Chcę krzyczeć z wdzięczności.

Powinien panicz zaśpiewać
modlitwę. Dick to na pewno

zaśpiewa.

To moja matka! To matka!

Zawsze chciałem panią zobaczyć.
Nawet, gdy byłem chory.

Bardzo się oboje zmieniliście.

Pokażemy pani nasz ogród.
Czy wierzy pani w czary?

Wierzę w czary.

Jestem szczęśliwy. Zmieniłem się.

Chwalmy Pana, który 
wszystko daje...

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Jaśnie Wielmożny Panie!
 
Jestem Zuzanna Sowerby, która niegdyś 
miała śmiałość zaczepić JW Pana 
na wrzosowisku. Choǳiło wtenczas 
o pannę Mary. Ośmielam się znów 
niepokoić JW Pana. Proszę Jaśnie Pana, 
gdybym była Panem, to bym wróciła 
do domu. Myślę, że JW Pan byłby szczęśliwy, 
gdyby wrócił, a — proszę mi moją śmiałość 
wybaczyć — myślę, że gdyby JW Pani żyła, 
to by też prosiła, żeby JW Pan wrócił. 

Uniżona sługa — Zuzanna Sowerby

Colin niedługo będzie grubiutki.
Jak to ukryjemy?

Nie będziecie musieli ukrywać.
Pan Craven wkrótce wróci.

Chciałbym, żeby pani była
moją matką.

Co to jest? Czuję, jakbym
wracał do życia.

Gdzie jesteś?

W ogrodzie!

Twoja mamusia jest tu w ogrodzie.
Twój ojciec musi do ciebie

przyjechać!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Wracam do domu. Spakuj mnie.

Muszę wszystko naprawić!

Dick pracuje w ogrodzie
w pana domu.

Podzielcie się.

Jak się czuje mój syn?
Gdzie on jest?

W ogrodzie.

Pójdę z tobą do domu, tatusiu.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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1. Przeczytaj życiorys pisarki.

Życiorys Frances Elizy Hodgson Burnett
Frances Eliza Hodgson Burnett była angielską 
pisarką. 
Urodziła się 24 listopada 1849 roku w Manchesterze 
w Anglii. Od dziecka bardzo lubiła czytać. Po śmierci 
ojca wraz z matką i czwórką rodzeństwa wyjechała 
do Stanów Zjednoczonych. W 1867 roku po śmierci 
matki musiała zaopiekować się rodzeństwem. 
Zaczęła publikować swoje opowiadania, żeby 
zarobić na utrzymanie rodziny. W 1877 roku 
opublikowała pierwszą powieść o życiu górników. 
Książka bardzo spodobała się czytelnikom. 
Pierwszy duży sukces osiągnęła dzięki książce dla 
dzieci „Mały lord”. Jest autorką 39 powieści dla 
dzieci i młodzieży. Najbardziej znane utwory to: 
„Mały lord”, „Mała księżniczka”, „Leśna boginka”, 
„Tajemniczy ogród”, „Zaginiony książę”. Do dziś wiele 
osób chętnie czyta powieści Frances Elizy Hodgson 
Burnett. Niektóre powieści przetłumaczono 
na języki obce. „Mała księżniczka” i „Tajemniczy 
ogród” zostały sfilmowane.
Frances Burnett zmarła 29 października 1924 roku 
w Plandome w Stanach Zjednoczonych i została 
pochowana na Long Island w stanie Nowy Jork.

Frances Eliza  
Hodgson Burnett
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2. Wpisz do tabelki brakujące informacje.

Imię i nazwisko ...............................................................................................................

...............................................................................................................

Data i miejsce 
urodzenia ...............................................................................................................

Data i miejsce  
śmierci ...............................................................................................................

Kim była? ...............................................................................................................

Najważniejsze
utwory

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

684Tajemniczy ogród O autorce

3. Odpowiedz na pytania. 

Kim była Frances Eliza Hodgson Burnett?

.............................................................................................................................................................................

Gdzie i kiedy się urodziła?

.............................................................................................................................................................................

Kiedy przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego zaczęła publikować swoje opowiadania?

.............................................................................................................................................................................

Jaka powieść była jej pierwszym sukcesem?

.............................................................................................................................................................................

Które z powieści zostały sfilmowane?

.............................................................................................................................................................................

Dla kogo pisała swoje powieści?

.............................................................................................................................................................................

Kiedy i gdzie zmarła?

.............................................................................................................................................................................
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4.  Wskaż na mapie świata miejsca urodzenia i śmierci Frances Elizy Hodgson 
Burnett. Wpisz nazwy państw i miast.

państwo:

.....................................................

miasto:

1   ..............................................

państwo:

.................................................................................................................

miasto:

2   ..........................................................................................................

2

1
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1. Przeczytaj krótki opis książki.

„Tajemniczy ogród” to powieści Frances Elizy Hodgson Burnett.
Książka składa się z 27 rozdziałów.
Na podstawie książki w 1993 roku powstał film „Tajemniczy ogród” w reżyserii 
Agnieszki Holland. 

Główną bohaterką książki jest Mary Lennox. Dziewczynka urodziła się 
i wychowała w Indiach. Rodzice Mary zmarli na cholerę. Dziesięcioletnią 
dziewczynką zaopiekował się wuj Archibald Craven. Zamieszkała z nim 
w posiadłości Misselthwaite Manor w Anglii. W wielkim domu wuja poznała 
służącą Martę i jej brata Dicka. Mary odkrywała tajemnice posiadłości wuja. 
Zobaczyła tajemniczy zamknięty ogród i poznała syna wuja – Colina. Chłopiec 
nie wychodził ze swojego pokoju, ponieważ myślał, że jest śmiertelnie chory. 
Złościł się i krzyczał na służbę, wszyscy się go bali. Ojciec Colina bardzo się 
martwił, ale nie umiał pomóc synowi.
Wczesną wiosną Mary znalazła klucz do tajemniczego ogrodu. Pracowała tam 
wspólnie z Dickiem. Pewnej nocy opowiedziała Colinowi o swojej tajemnicy 
(pracach w ogrodzie). Zaciekawiony chłopiec chciał poznać tajemnicze miejsce. 
Cała trójka – Mary, Dick i Colin – spotykali się i pracowali w ogrodzie. Pomagał 
im stary ogrodnik Ben. Dzieci chodziły do ogrodu codziennie przez całą wiosnę 
i lato. Dzięki temu Colin odzyskał siły i dobry humor. Rośliny w ogrodzie urosły 
i pięknie rozkwitły. 
Jesienią ojciec Colina wrócił z podróży i spotkał zdrowego, uśmiechniętego 
syna. 
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2. Uzupełnij zdania. Możesz korzystać z tekstu w poleceniu 1.

Mary urodziła się w ....................................... .

W wieku ....................................... lat przyjechała do Anglii.

Wuj Mary nazywał się .............................................................................. .

W posiadłości wuja dziewczynka poznała ....................................... 
 
i ....................................... .

Syn wuja ....................................... myślał, że jest bardzo chory.

Mary znalazła klucz do .............................................................................. .

W ogrodzie dzieci codziennie ....................................... .

Dzięki przyjaźni i pracy Colin odzyskał ....................................... 

i ....................................... humor.

Rośliny w ogrodzie ....................................... i pięknie ....................................... .
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1. Dokończ zdania.

Lektura ma tytuł  ....................................................................................................................................  .

Autorką powieści jest  ..........................................................................................................................  .

Książkę przetłumaczyła na język polski  ....................................................................................  .

Książka składa się z ....................................... rozdziałów.

Głównymi bohaterami są dzieci: ....................................... , ....................................... 

i ....................................... .

Miejsca akcji:  ...........................................................................................................................................  .

Czas akcji:  ..................................................................................................................................................  .

2. Uzupełnij tytuły rozdziałów.

Rozdział I.  .....................................................................................................................................................

Rozdział II. Panna Mary kapryśnica

Rozdział III. Przez wrzosowisko

Rozdział IV. Marta

Rozdział V.  ....................................................................................................................................................

Rozdział VI. „A jednak ktoś płakał”

Rozdział VII.  .................................................................................................................................................

Rozdział VIII. Gil wskazuje drogę

Rozdział IX. Najdziwniejszy dom

Rozdział X.  ....................................................................................................................................................
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Rozdział XI. Gniazdo mysikrólika

Rozdział XII. „Czy mogłabym dostać kawałek ziemi?”

Rozdział XIII.  ................................................................................................................................................

Rozdział XIV. Młody radża

Rozdział XV. Budowanie gniazdka

Rozdział XVI. „Nie chcę” – powiedziała Mary

Rozdział XVII. ...............................................................................................................................................

Rozdział XVIII. „Nie traćmy czasu”

Rozdział XIX. „Nadeszła chwila”

Rozdział XX.  .................................................................................................................................................

Rozdział XXI. Ben Weatherstaff

Rozdział XXII. O zachodzie słońca

Rozdział XXIII.  .............................................................................................................................................

Rozdział XXIV. „Niech się śmieją!”

Rozdział XXV. Zasłona

Rozdział XXVI.  .............................................................................................................................................

Rozdział XXVII.  ............................................................................................................................................

3. Odpowiedz na pytania.

Jak miała na nazwisko Mary?

.............................................................................................................................................................................
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Dlaczego Mary zamieszkała w posiadłości lorda Cravena?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego Colin nie wychodził z pokoju? 

.............................................................................................................................................................................

Kim był Dick?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego ogród był zamknięty? 

.............................................................................................................................................................................

Kim był Ben Weatherstaff?

.............................................................................................................................................................................

Jakie zwierzęta przychodziły z Dickiem do ogrodu?

.............................................................................................................................................................................

Co dzieci robiły w ogrodzie?

.............................................................................................................................................................................

Kto znał tajemnicę dzieci i im pomagał?

.............................................................................................................................................................................

Skąd ojciec Colina dowiedział się o przemianie syna?

.............................................................................................................................................................................
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1.  Kim są bohaterowie „Tajemniczego ogrodu”? 
Uzupełnij wyrazami z ramek.

Mary Lennox –  ............................................................................................................................................

Colin Craven –  ............................................................................................................................................

Dick Sowerby –  ..........................................................................................................................................

Marta Sowerby –  .......................................................................................................................................

Zuzanna Sowerby –  .................................................................................................................................

Archibald Craven –  ...................................................................................................................................

Ben Weatherstaff –  ..................................................................................................................................

Ayah –  .............................................................................................................................................................

stary ogrodnik

syn lorda Cravena

matka Dicka i Marty

dziewczynka urodzona w Indiach, sierota

ojciec Colina

służąca Mary w Indiachwuj Mary Lennox

brat służącej Marty
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2. Odpowiedz na pytania.

Jak nazywają się główni bohaterowie „Tajemniczego ogrodu”?

.............................................................................................................................................................................

Co łączy głównych bohaterów?

.............................................................................................................................................................................

Kto pomaga dzieciom?

.............................................................................................................................................................................

Jaki ptak towarzyszy Mary w ogrodzie?

.............................................................................................................................................................................
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1. Dokończ zdanie.

Tytuł 1 rozdziału to  ...............................................................................................................................  .

2. Podkreśl wyrazy, które pasują do Mary Lennox.

wysoka

chuda

ładna

duża

rzadkie

pogodna

zdrowa

chora

brzydka

mała

ciemne włosy

samolubna

zielone oczy

uśmiechnięta

sympatyczna

brązowe włosy

skwaszony wyraz twarzy

przyjacielskażółte włosy

gęste włosy

despotycznażółta twarz

nieznośna



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

694Tajemniczy ogród  Rozdział I. Nikt się nie ostał

3. Uzupełnij opis Mary.

wygląd zewnętrzny

twarz:  .............................................................................................................................................................. 

włosy:  ..............................................................................................................................................................

postać:  ...........................................................................................................................................................

cechy:  ..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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4. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Ojciec Mary był:
a) urzędnikiem rządowym
b)	właścicielem ziemskim

2. Matka Mary była:
a) gospodynią domową
b)	słynną pięknością

3. Rodzice Mary: 
a) umarli na cholerę
b)	wyjechali za granicę

4. Od urodzenia Mary mieszkała:
a) w Anglii
b)	w Indiach

5. W wieku dziesięciu lat dziewczynka zamieszkała:
a) u ciotki w Australii
b)	u wuja w Anglii

1  Anglia 2  Indie

2

1
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1. Odpowiedz na pytania.

Gdzie zamieszkała Mary po śmierci rodziców?

.............................................................................................................................................................................

Czy dzieci pastora polubiły Mary?

.............................................................................................................................................................................

Kto wymyślił i śpiewał piosenkę o Mary?

.............................................................................................................................................................................

Jak dzieci nazywały Mary?

.............................................................................................................................................................................

Jak Bazyli opisał wuja Archibalda Cravena?

.............................................................................................................................................................................

Wymień osoby, które zajmowały się Mary po śmierci jej rodziców.

.............................................................................................................................................................................

Czy te osoby interesowały się tym, co robi dziewczynka?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego Mary była niemiła i niegrzeczna?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego Archibald Craven był smutny i niemiły?

.............................................................................................................................................................................
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2. Przepisz fragment tekstu z opisem domu Archibalda Cravena.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Mary i pani Medlock z Londynu jechały:
a) pociągiem
b)	karetą
c)	autobusem

2. Dom, w którym miała zamieszkać Mary, był:
a) ładny i przytulny
b)	ogromny i ponury
c)	nieduży i brzydki

3. Mary porównała wrzosowiska do:
a) morza
b)	lasu
c)	ogrodu

4. Wrzosowiska to:
a) dzikie, opuszczone ogrody
b)	młode drzewa
c)	dzikie pastwiska porośnięte wrzosami

5. Pokój Mary był:
a) malutki i przytulny
b)	duży i pusty
c)	duży z kominkiem

6. Mary w swoim pokoju była:
a) zadowolona
b)	kapryśna
c)	wesoła i radosna

2. Czy Mary spotkała wuja Archibalda Cravena?

.............................................................................................................................................................................
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3. Poszukaj zdjęcia wrzosowiska i wklej je w zaznaczonym miejscu. 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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1. Dokończ zdanie.

W rozdziale 4 Mary poznaje ....................................... , ....................................... 

i ....................................... .

2. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Indyjska służąca Mary miała na imię ....................................... .

Do obowiązków służącej należało ....................................... panienki.

Angielska służąca Mary ma na imię ....................................... .

Pokój Mary wydawał się jej ....................................... i ....................................... .

Rodzina służącej mieszkała na ........................................................ .

Marta opowiedziała Mary o ....................................... , który umiał rozmawiać  
 
ze zwierzętami.

wrzosowisku ubieranie ponury

Ayah Marta Dicku dziwny



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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1 Mary wyszła na dwór, o pracy w ogrodzie. a

2 W ogrodzie panienka że jest samotna  
i smutna. b

3 Ben i Mary rozmawiali aby się pobawić. c

4 Mary na murze ogrodu 
zobaczyła ptaka

o różach w zamkniętym 
ogrodzie. d

5 Mary, patrząc na gila, 
zrozumiała,

z czerwonym brzuszkiem 
– gila. e

6 Ogrodnik uważał, że są 
do siebie podobni – skwaszeni i nieprzyjaźni. f

7 Ben opowiedział Mary poznała starego 
ogrodnika Bena. g

3. Połącz części zdań.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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4. Odpowiedz na pytania.

Czym były otoczone ogrody w posiadłości wuja?

.............................................................................................................................................................................

Kto pierwszy opowiedział Mary o zamkniętym ogrodzie?

.............................................................................................................................................................................

Do kogo należał zamknięty ogród?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego ogród został zamknięty?

.............................................................................................................................................................................

Kto zamknął ogród na klucz?

.............................................................................................................................................................................

Co stało się z kluczem do ogrodu?

.............................................................................................................................................................................

Kto mieszkał w krzakach róż w zamkniętym ogrodzie?

.............................................................................................................................................................................

Jak długo nikt nie odwiedzał ogrodu?

.............................................................................................................................................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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703Tajemniczy ogród Rozdział IV. Marta

5. Narysuj, jak mógł wyglądać tajemniczy ogród otoczony murem z cegły.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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1 Odpowiedz na pytania.

Co Mary robiła codziennie?

.............................................................................................................................................................................

Jak zmieniła się Mary?

.............................................................................................................................................................................

Co najbardziej interesowało Mary?

.............................................................................................................................................................................

Kto był pierwszym przyjacielem Mary?

.............................................................................................................................................................................

Co robiła dziewczynka z nowym przyjacielem?

.............................................................................................................................................................................

O czym Marta opowiedziała Mary po kolacji?

.............................................................................................................................................................................

Jak wyglądało ulubione miejsce zmarłej pani Craven?

.............................................................................................................................................................................

Co Mary słyszała w domu w czasie ulewy?

.............................................................................................................................................................................

Czy Marta odpowiedziała na pytania Mary?

.............................................................................................................................................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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2.  Podkreśl, co przydarzyło się Mary od czasu przyjazdu do Misselthwaite 
Manor.

zrozumiała, co to współczuciezaprzyjaźniła się z gilem

spadła z huśtawki

nauczyła się biegać

pierwszy raz w życiu poczuła się głodna

pierwszy raz w życiu jechała na koniu

nauczyła się malować poznała nowe koleżanki zbierała kwiaty



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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706Tajemniczy ogród Rozdział VI. „A jednakże ktoś płakał”

1. Zaznacz poprawną odpowiedź. Zdania zapisz w zeszycie.

1. Ile pokoi było w domu pana Cravena?
a) trzydzieści
b)	pięćdziesiąt
c)	sto

2. Czy można było swobodnie wejść do każdego pokoju?
a) pokoje były otwarte 
b)	część pokoi była otwarta 
c)	wszystkie pokoje były zamknięte

3. Dlaczego Mary chodziła po domu wuja?
a) bardzo się nudziła 
b)	szukała zabawek 
c)	szukała biblioteki

4. Co znalazła dziewczynka w korytarzach posiadłości?
a) galerię obrazów 
b)	nową służącą 
c)	ciekawą książkę

5. Co robiła Mary w jednym z pokoi na piętrze?
a) rozpaliła ognisko 
b)	zasnęła 
c)	bawiła się figurkami słoni

6. Jakie zwierzęta znalazła Mary?
a) malutkie kotki 
b)	rodzinę myszek 
c)	dzikie ptaki

7. Co usłyszała Mary, szukając drogi powrotnej do pokoju?
a) wołanie o pomoc 
b)	czyjeś kroki 
c)	czyjś płacz



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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707Tajemniczy ogród Rozdział VI. „A jednakże ktoś płakał”

8. Jak na te dźwięki zareagowała pani Medlock?
a) była zdenerwowana 
b)	ucieszyła się 
c)	wyjaśniła tajemnicę



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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708Tajemniczy ogród Rozdział VII. Klucz od ogrodu

1. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Po dwóch dniach deszcz przestał ....................................... i niebo 

się ....................................... .

Tego dnia Marta bardzo się ....................................... , że idzie ....................................................

....................................... . 

Służąca opowiedziała Mary o .................................................................................... . 

Dziewczynka .................................................. brata Marty – .................................................. i jej

.................................................. .

Mary sama .............................................................................. i myślała, że inni jej nie 
polubią. 

Po wyjściu służącej panienka .................................................................................. i wyszła 
do ogrodu. 

W ogrodzie pracował stary ....................................... .

Ogrodnik bardzo ....................................... z nadejścia wiosny. 

Opowiadał Mary .................................................................................... .

Gdy Mary zapytała Bena .................................................................................... , ogrodnik 
szybko skończył rozmowę.

.................................................................................... i zachęcił dziewczynkę do zabawy. 

W czasie zabawy z gilem Mary zauważyła ....................................... jamę wykopaną 
przez psa.

Mary wyciągnęła z ziemi .................................................................................... .

Pomyślała: „Może to .................................................................................... ”.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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709Tajemniczy ogród Rozdział VII. Klucz od ogrodu

mamę Dicka padaćBen cieszyła polubiła

poczuła się samotna

swojej rodzinie

o tajemniczy ogród

do swojego domu

nie lubiła siebie

klucz do ogrodu

Przyleciał gil

cieszył się

na klombie

stary klucz rozpogodziłoo kiełkujących roślinach

2.  Napisz pytania do zdań. Zapytaj o podkreślone wyrazy. 
Użyj wyrazów: Kto, Co, Gdzie, Jak, O czym.

Marta opowiadała Mary o swojej rodzinie.

.............................................................................................................................................................................

Mary poczuła się samotna.

.............................................................................................................................................................................

W ogrodzie pracował Ben.

.............................................................................................................................................................................

Ben opowiadał Mary o kiełkujących roślinach.

.............................................................................................................................................................................

Mary wyciągnęła z ziemi stary klucz.

.............................................................................................................................................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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710Tajemniczy ogród Rozdział VII. Klucz od ogrodu

3.  Uzupełnij pytania. Użyj wyrazów: Kto, Co, Dokąd, O czym.  
Napisz odpowiedzi. 

....................................... miała iść Marta?

.............................................................................................................................................................................

....................................... cieszył się z nadejścia wiosny?

.............................................................................................................................................................................

....................................... leżało na dnie?

.............................................................................................................................................................................

....................................... Ben nie chciał rozmawiać? 

.............................................................................................................................................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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711Tajemniczy ogród Rozdział VIII. Gil wskazał drogę

1. Podkreśl, co Marta robiła w domu rodzinnym.

gotowała obiadłatała ubrania czytała książki

pomagała mamie

cerowała pończochy

bawiła się z rodzeństwem

opowiadała o Mary

prała

odpoczywała

2. Odpowiedz na pytania.

Jaki prezent Marta przyniosła z domu dla Mary?

.............................................................................................................................................................................

Czy Mary nauczyła się korzystać z prezentu?

.............................................................................................................................................................................

Kto pomógł Mary odszukać furtkę do tajemniczego ogrodu?

.............................................................................................................................................................................



Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki

712Tajemniczy ogród Rozdział VIII. Gil wskazał drogę

3. Podpisz rysunek.

.............................................................................................................................................................................

Mary w tajemniczym ogrodzie.

Jak tu cicho.

Ten ogród nie jest całkiem martwy. 2 porcje mięsa i 2 porcje budyniu. 
Ale panienka ma apetyt.

Zobacz, co znalazłam w ogrodzie. 
Czy wiesz, co to jest?

Chciałabym mieć narzędzia 
i pracować w ogrodzie.

To cebulki kwiatów.

Niech panienka napisze list 
do Dicka, on wszystko kupi.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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713Tajemniczy ogród Rozdział IX. Najdziwniejszy dom

1. Uzupełnij opis ogrodu wyrazami z ramek.

Ogród był ....................................... i ....................................... , otoczony wysokim

....................................... .

Wszędzie rosły pnące ....................................... . 

Ziemia pokryta była suchą ....................................... . 

W ogrodzie było bardzo ....................................... . 

Ogród był zamknięty od ....................................... lat, dlatego rośliny były bardzo

....................................... . 

Na jednym kwietniku Mary znalazła malutkie, kiełkujące ....................................... . 

Postanowiła sprawdzić, czy w innym miejscu też widać malutkie

....................................... . 

Mary ucieszyła się, że ogród ....................................... . Pieliła i kopała go 
systematycznie. 

Cały czas był razem z nią malutki ....................................... . 

piękny murem tajemniczy roślinki dziesięciu

gil róże dużeżyje cicho trawą



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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2. Odpowiedz na pytania.

O co poprosiła Marta swojego brata Dicka?

.............................................................................................................................................................................

Jaką niespodziankę przygotowała Marta?

.............................................................................................................................................................................

Czy Mary była zadowolona z niespodzianki?

.............................................................................................................................................................................

Co usłyszała Mary na korytarzu?

.............................................................................................................................................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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715Tajemniczy ogród Rozdział X. Dick

1.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Mary była szczęśliwa, kiedy pracowała w ogrodzie.

Odkrycie wejścia do ogrodu było największą tajemnicą Mary.

Mary nie lubiła bawić się na dworze.

Dziewczynka bardzo polubiła starego ogrodnika Bena.

Mary była cały czas niegrzeczną dziewczynką.

Ogrodnik Ben bardzo lubił róże.

Wszyscy wiedzieli, że Mary pracuje w tajemniczym ogrodzie.

Mary spotkała Dicka w pałacu.

Dick przyniósł Mary narzędzia i nasiona.

Dick poznał największą tajemnicę Mary.

Mary lubiła skakać na skakance, biegać i pracować w ogrodzie.

Mary mieszkała u wuja Archibalda i była bardzo nieszczęśliwa.

Mary nie pokazała Dickowi tajemniczego ogrodu.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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2. Uzupełnij opis Dicka wyrazami z ramek.

Dick miał .................................................... lat. 

Był .................................................... Marty. 

Był .................................................... i .................................................... .

Miał zadarty .................................................... i .................................................... policzki. 

Jego oczy były okrągłe i bardzo .................................................... .

Dick był bardzo .................................................... , chętnie pomagał innym. 

Potrafił rozmawiać ze .................................................... i dochować 

.................................................... . 

Bardzo lubił chodzić po ...................................................................... .

niebieskie

bratem

wrzosowiskach zwierzętami

czerwone

wesoły

tajemnicy

nos

miły

uczynny

dwanaście



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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717Tajemniczy ogród Rozdział XI. Gniazdko mysikrólika

1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Dochować tajemnicy to:
a) powiedzieć coś tylko jednej osobie
b)	nie mówić nikomu
c)	powiedzieć najlepszym kolegom lub koleżankom

2. Czy Dick obiecał dochować tajemnicy?
a) tak
b)	nie wiem
c)	nie

3. Wiosenne kwiaty to:
a) żonkile, sasanki, konwalie, krokusy
b)	róże, astry, chryzantemy
c)	dalie, hortensje, cynie

2. Napisz pytania do zdań. Zapytaj o podkreślone wyrazy.

Marta opowiadała mi o ogrodzie, do którego nikt nie wchodzi.

............................................................................................................................................................................. 

W ogrodzie będą rosły róże.

............................................................................................................................................................................. 

Łopatka, grabie i motyka były potrzebne do pracy w ogrodzie.

............................................................................................................................................................................. 

Dzieci pieliły i sprzątały ogród.

............................................................................................................................................................................. 

Ogród będzie piękny i kolorowy.

............................................................................................................................................................................. 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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718Tajemniczy ogród  Rozdział XII. „Czy mogłabym dostać kawałek ziemi?”

1. Odpowiedz na pytania.

Dlaczego Mary spóźniła się na obiad?

............................................................................................................................................................................. 

Co Dick kupił Mary w Yorkshire?

............................................................................................................................................................................. 

Kto przyjechał do posiadłości i chciał zobaczyć Mary?

............................................................................................................................................................................. 

Jak wyglądał pan Craven?

............................................................................................................................................................................. 

Z kim wuj rozmawiał o przyszłości Mary?

............................................................................................................................................................................. 

O co Mary poprosiła wuja?

............................................................................................................................................................................. 

Co pan Craven polecił pani Medlock?

............................................................................................................................................................................. 

Dokąd dziewczynka pobiegła po rozmowie z wujem?

............................................................................................................................................................................. 

Co Dick zostawił dla Mary w tajemniczym ogrodzie?

............................................................................................................................................................................. 
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1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Mary w nocy usłyszała:
a) szum wiatru
b)	krzyk i płacz dziecka
c)	śpiew ptaków

2. Mary weszła do pokoju, w którym:
a) płakała i krzyczała dziewczynka
b)	bawiły się małe kotki
c)	płakał samotny chłopiec

3. Kto był w łóżku?
a) malutkie dziecko
b)	chora dziewczynka
c)	dziesięcioletni chłopiec

4. Dziecko nazywało się:
a) Colin Craven
b)	Mary Lennox
c)	Dick Sowerby

5. Mary w nocy rozmawiała o:
a) Indiach
b)	tajemniczym ogrodzie
c)	 jedzeniu
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2. Podkreśl cechy, które pasują do opisu Colina Cravena.

3. Uzupełnij opis chłopca wyrazami z ramek z polecenia 2.

Colin Craven był ...................................................................... chłopcem. 

Miał .................................................... twarz, .................................................................. oczy 

i .................................................... włosy. 

Był bardzo .................................................... . 

Zawsze źle się czuł. Uważał, że jest .................................................... . 

W wielkim domu nie było innych dzieci, Colin czuł się .................................................... ,

zachowywał się .................................................... , często dokuczał służbie. 

Bardzo ucieszył się z odwiedzin Mary, chciał z nią rozmawiać i często widywać.

chory

szczupły

opalony

wesoły

nerwowy

samotny

złośliwy

blady

dziesięcioletniduże szare oczy

dwunastoletni jasne włosy towarzyski
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................................................................................... ...................................................................................

1. Podpisz ilustracje.

mały radża stary ogrodnik wiejski chłopak
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2. Skreśl niepotrzebne wyrazy.

Mary dowiedziała się/nie dowiedziała się, kto płacze w nocy.

Marta ucieszyła się/była niezadowolona z tego powodu.

Marta bała się/była zadowolona, że straci pracę.

Colin polubił/nie polubił Mary.

Colin zachowywał się jak mały radża/wiejski chłopak.

Colin był podobny/niepodobny do Dicka.

Dick nie znał/znał wszystkie zwierzęta z wrzosowiska.

Mary i Colin rozmawiali/śpiewali o Dicku.

Dzieci dużo razem śmiały się/płakały i rozmawiały.

Doktor Craven i pani Medlock byli zadowoleni/niezadowoleni ze spotkania 
Mary i Colina.

Colin chciał/nie chciał spotykać się z Mary.
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3. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Mary opowiedziała Marcie o nocnym ...................................................................... .

Marta przestraszyła się, że straci .................................................... .

Ojciec Colina myślał, że syn jest bardzo .................................................... .

Colin nie wychodził z pokoju ponieważ bał się o swoje .................................................... .

Mary opowiadała Colinowi o życiu w ...................................................................... .

Colin zachowywał się jak radża, wydawał ......................................................................

wszystkim pracownikom.

Doktor Craven i pani Medlock nie byli zadowoleni ze spotkania 

...................................................................... .

Mary opowiadała Colinowi o .................................................... – bracie Marty.

Colin bardzo chciał spotykać się z .................................................... .

Dick znał wszystkich mieszkańców ...................................................................... .

Dzieci rozmawiały o wszystkim i bardzo dobrze się .................................................... .

wrzosowiska spotkaniu polecenia w ogrodzie

Colina

Mary

rozumiały

Dicku

dzieci

zdrowie

Indiach

chory

Dickiem

pracę
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1. Odpowiedz na pytania.

Dlaczego przez tydzień Mary nie wychodziła do ogrodu?

............................................................................................................................................................................. 

Jak często Mary odwiedzała Colina?

............................................................................................................................................................................. 

Co robili wspólnie Mary i Colin?

............................................................................................................................................................................. 

 Jakie zmiany w wyglądzie Mary zauważyła Marta?

............................................................................................................................................................................. 
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2. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Pierwszego dnia .................................................... Mary wstała rano 

i ........................................................................................................... .

W ogrodzie Mary zobaczyła .................................................... i jego zwierzęta 

– .................................................... ,  ........................................................................................................... .

Dziewczynka była bardzo .................................................... .

Dzieci zobaczyły na krzewie gila, który .............................................................................. .

Z radością  oglądały  młode .................................................... .

Mary z Dickiem rozmawiali .................................................... .

Chcieli, żeby Colin .................................................... lepiej. 

Mary i Dick postanowili, że .............................................................................. do ogrodu. 

Dicka roślinki po deszczu

budował gniazdko

pobiegła do ogrodu

przywiozą Colina

kawkę i dwie wiewiórki

szczęśliwa lisa

o Colinie

poczuł się
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3. Dokończ zdania.

Zwierzęta Dicka to:  ...............................................................................................................................  .

W ogrodzie budował gniazdo .................................................... .

Mary oglądała w ogrodzie .................................................... .

Dzieci postanowiły, że .........................................................................................................................  .

4.  Napisz pytania do zdań. Zapytaj o podkreślone wyrażenie. 
Użyj wyrazów: Jak, Gdzie, Kiedy, Co, Kto, Komu.

W deszczowe dni Mary spędzała czas w pokoju Colina.

.............................................................................................................................................................................

Dzięki wizytom Mary Colin czuł się lepiej.

.............................................................................................................................................................................

Pierwszego słonecznego dnia Mary pobiegła do ogrodu.

.............................................................................................................................................................................

Dick pokazał Mary rosnące roślinki.

.............................................................................................................................................................................

Na krzewie w ogrodzie gil budował gniazdo.

.............................................................................................................................................................................

Dzieci chciały pokazać ogród Colinowi.

.............................................................................................................................................................................
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1. Odpowiedz na pytania. 

Dlaczego Mary spóźniła się na obiad?

............................................................................................................................................................................. 

Co Mary i Dick robili w ogrodzie?

............................................................................................................................................................................. 

O czym Mary chciała wieczorem opowiedzieć Colinowi?

............................................................................................................................................................................. 

Czy Colin ucieszył się z wizyty Mary?

............................................................................................................................................................................. 

Co Mary dostała w paczce od wuja?

............................................................................................................................................................................. 

Jak Mary chciała podziękować wujowi za prezenty?

............................................................................................................................................................................. 
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2. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Po obiedzie Mary nie poszła do Colina,  .......................................................................................

.................................................... . 

Colin złościł się na Mary,  ...................................................................................................................  . 

Mary nazwała Colina .................................................... .

Colin wygonił Mary .................................................................................................. .

Mary dostała od wuja paczkę z  .........................................................................................................   

.................................................... . 

Wieczorem Mary poszła  .....................................................................................................................  . 

Colin bał się, .................................................................................................. .

ze swojego pokoju

tylko wróciła do ogrodu

że nie przyszła do niego

do Colina samolubem

książkami i papierem do pisania

że wyrośnie mu garb
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1. Co robił Colin, kiedy miał napad? Podkreśl wyrazy.

śmiał siępłakał

wrzeszczał

krzyczał

był zły

był smutny

machał rękoma i nogami

był zadowolony był spokojny był uprzejmy

2. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

W nocy Mary usłyszała.................................................... Colina. 

Zobaczyła, jak chłopiec.................................................... i  ..................................................................

.................................................... .

Mary była.................................................... z tego powodu.

macha nogami i rękomasmutna krzykipłacze

3. Dokończ zdania

Jestem smutna/smutny, kiedy  ..........................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  . 

Jestem wesoły/wesoła, kiedy  ............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  . 
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4. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Colin najbardziej bał się, że  .................................................................................................. .

Colin często czuł się .................................................... .

Dlatego bardzo cieszył się z odwiedzin .................................................... .

Colin dotrzymał .................................................... i nikomu nie powiedział 

o .................................................... .

Mary ogrodziesamotny tajemnicy będzie miał garb

5. Wymień nazwy kwiatów, o których mówiła Mary.

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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1 Orzeszek lisek a

2 Sadza wiewiórka b

3 Kapitan wiewiórka c

4 Skoczek kawka d

5 Łupinka konik e

1 śmiech kwiaty i świeżość a

2 wiatr z wrzosowiska zielone listki, świergot  
i śpiew ptaków b

3 wiosna najlepsze lekarstwo c

1. Jak nazywały się zwierzęta? Połącz.

2. Połącz określenia wyrazów.
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3.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Colin miał dużo przyjaciół.

Colin bardzo lubił Mary.

Colin nie chciał poznać Dicka.

Dick przyszedł do ogrodu ze swoimi zwierzętami.

Zwierzęta Dicka to: lisek, pies, kot i 2 wiewiórki.

Zwierzęta Dicka były oswojone, nie bały się ludzi.

Mary nie powiedziała Colinowi o odnalezieniu wejścia  
do ogrodu.

Mary uwierzyła, że Colin umie dotrzymać tajemnicy.

Colin nie chciał zobaczyć tajemniczego ogrodu.

Mary obiecała, że zabierze Colina do tajemniczego ogrodu.
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płaczliwy wesoły pogodny

chciał mieć przyjaciół dochowywał tajemnicy

smutny słaby

samotny

1. Uzupełnij tabelkę wyrazami z ramek.

ładnie ubranynie lubił wychodzić na świeże powietrze

chętnie jadł w towarzystwie chciał wyjść na świeże powietrze

nikogo nie lubiłzdenerwowany nie chciał jeśćnadąsany

Jaki był Colin  
przed poznaniem 
Mary?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Jaki stał się Colin 
po poznaniu 
Mary?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

734Tajemniczy ogród Rozdział XIX. „Nadeszła chwila”

2. Odpowiedz na pytania. 

Kto przyszedł w odwiedziny do Colina?

............................................................................................................................................................................. 

Co przyniósł chłopiec?

............................................................................................................................................................................. 
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1. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Dick przychodził do Colina .................................................... .

Dick opowiadał Colinowi .................................................................................................. .

Dzieci zajmowały się planowaniem wizyty .................................................... .

Wyjście dzieci miało być wielką .................................................... .

Nikt nie mógł ich .................................................... .

2. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Colin wezwał do swojego pokoju:
a) pana Cravena 
b)	starego Bena 
c)	pana Roacha

2. Gość Colina był:
a) przełożonym służby 
b)	szefem ogrodników 
c)	szefem kucharzy

3. Colin dla swojego rozmówcy był:
a) bardzo miły 
b)	bardzo grzeczny 
c)	bardzo nieprzyjemny

o wszystkim, co widziałw ogrodzie

zobaczyć tajemnicą codziennie
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4. Colin rozkazał, żeby w ogrodzie:
a) nikogo nie było 
b)	wszyscy pracowali 
c)	były tylko dwie osoby

5. Chłopiec chciał wyjść do ogrodu:
a) po południu 
b)	rano 
c)	wieczorem

3. Odpowiedz na pytania.

Jak Colin zszedł po schodach ze swojego pokoju?

............................................................................................................................................................................. 

Jak poruszał się Colin?

............................................................................................................................................................................. 

Kto pomagał Colinowi jechać?

............................................................................................................................................................................. 

O czym Mary opowiadała Colinowi w drodze do tajemniczego ogrodu?

............................................................................................................................................................................. 

Co zobaczył Colin, gdy otworzył oczy?

............................................................................................................................................................................. 

Co czuł Colin, oglądając tajemniczy ogród?

............................................................................................................................................................................. 
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w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

737Tajemniczy ogród Rozdział XX. „Będę żył zawsze, zawsze, zawsze”

4. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Po wejściu do tajemniczego ogrodu Colin ................................................................................ .

Jego twarz i szyja .................................................... .

Chłopiec wyglądał na .................................................... i .................................................... .

Colin zawołał : „Mary! Dicku! .................................................... będę! I będę 

 .................................................... zawsze, zawsze, zawsze”.

zaskoczonego

szczęśliwego

zarumieniły się

odsłonił oczy

żył

zdrów



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

738Tajemniczy ogród Rozdział XX. „Będę żył zawsze, zawsze, zawsze”

5.  Narysuj Mary, Dicka i Colina podczas pierwszej wizyty w tajemniczym 
ogrodzie.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

739Tajemniczy ogród Rozdział XXI. Ben Weatherstaff

1.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Mary i Dick jak zwykle bawili się w ogrodzie.

Dzieci zjadły podwieczorek w domu.

Fotel Colina stanął na środku ogrodu.

Dzieci zastanawiały się, czy Colin będzie mógł biegać.

Mary i Dick pokazywali Colinowi rozwijające się listki.

Dick opowiedział Colinowi o wypadku jego mamy.

Colin zauważył uschnięte drzewo.

Ben ucieszył się z widoku dzieci w tajemniczym ogrodzie.

Colin zobaczył nad murem głowę starego Bena.

Ben nazwał Colina kaleką.

Colin pokazał ogrodnikowi, że ma garb. 

Chłopiec kazał ogrodnikowi wejść do ogrodu.

Ben wzruszył się, widząc Colina stojącego prosto.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

740Tajemniczy ogród Rozdział XXI. Ben Weatherstaff

2.  Zdania fałszywe zmień tak, aby były prawdziwe.  
Możesz użyć wyrazów z ramek.  
Zmienione zdania zapisz w zeszycie.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

w ogrodzie pracowali nie ma

zdenerwował się

nie opowiedział

pod drzewem śliwkowym



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

741Tajemniczy ogród Rozdział XXII. O zachodzie słońca

1. Co Colin robił w ogrodzie? Podkreśl wyrazy. Potem uzupełnij nimi zdania.

rozmawiał z ogrodnikiem rozmawiał z Dickiem

posadził różę kłócił się z Mary był niegrzeczny

Colin .................................................... po ogrodzie. 

........................................................................................................ Benem o różach. 

Sam.................................................... ziemię i........................................................................... .

Colin dużo.................................................... z Dickiem i zrozumiał, że jest zdrowy. 

Był nareszcie szczęśliwy.

śmiał się chodził płakał kopał krzyczał



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

742Tajemniczy ogród Rozdział XXII. O zachodzie słońca

2. Odpowiedz na pytania.

Dlaczego ogrodnik Ben opiekował się tajemniczym ogrodem?

.............................................................................................................................................................................

Jak nazywał się ulubiony kwiat mamy Colina?

.............................................................................................................................................................................

Jaką tajemnicę miały dzieci?

.............................................................................................................................................................................

Czy ogrodnik Ben potrafił dochować tajemnicy?

.............................................................................................................................................................................

Co czuł Colin?

.............................................................................................................................................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

743Tajemniczy ogród Rozdział XXIII. Czary

1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Po powrocie do domu lekarz powiedział Colinowi, że:
a) nie powinien tak dużo wychodzić 
b)	powinien dużo być na dworze

2. W czasie rozmowy z doktorem Cravenem Colin zachowywał się:
a) grzecznie 
b)	niegrzecznie 

3. Mary powiedziała Colinowi, że jego zachowanie:
a) podobało się jej 
b)	nie podobało się jej

4. Colin chciał chodzić codziennie do ogrodu i: 
a) zmienić swoje zachowanie 
b)	zostać taki, jak był 

5. Colin chciał dowiedzieć się więcej:
a) o tajemnicy czarów 
b)	o zdrowym jedzeniu 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

744Tajemniczy ogród Rozdział XXIII. Czary

2. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Colin myślał, że Dick jest .................................................... i zna różne ..................................... .

W ogrodzie Colin .................................................... rośliny i .................................................... 

opowieści Dicka o zwierzętach.

Colin wygłosił .................................................. o naukowych odkryciach, których dokona.

Wszystko, co działo się w ogrodzie, Colin nazwał .................................................... .

Colin postanowił .................................................... tajemnicę czarów i zrobił 

.................................................... .

W kręgu usiadły razem .................................................... , .................................................... , 

.................................................... .

Colin zaśpiewał........................................................................................................ o czarach.

odkryć czary czarami dzieci słuchał

ogrodnik czarodziejem zwierzęta obserwował

wymyśloną piosenkę doświadczenie przemówienie



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

745Tajemniczy ogród Rozdział XXIII. Czary

3.  Wpisz brakujące słowa do piosenki Colina. 
Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

„Słońce cudne, ...................................................................... świeci. To czary. 

...................................................................... , rozchylają się kielichy róż, korzonki ich 

.................................................... pracują – to czary, .................................... – to czary; 

.................................................... – czary. Czary są .................................... – we mnie, 

ze mną są czary.

Są ze mną, są we mnie. Są one ...................................................................... . 

Czary są w plecach i ...................................................................... Bena Weatherstaff. 

Czary! Czary! .................................................... , .................................................... !”

być silnym

we mniepomóżcie

Przybądźcie

żyćw ziemi

w nas wszystkich

Rozkwitają kwiaty słońce wiosenne chorych kościach



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

746Tajemniczy ogród Rozdział XXIII. Czary

1 dobry dokucza zwierzętom a

2 wesoły niezadowolony b

3 grzeczny złośliwy c

4 miły smutny d

5 uprzejmy zły e

6 pomaga zwierzętom nieuprzejmy f

4. Połącz wyrazy o przeciwnym znaczeniu.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

747Tajemniczy ogród Rozdział XXIII. Czary

5. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Dzięki czarom zachowanie Colina zmieniało się. 

Był  ....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................  dla innych ludzi.

Był  ....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. niż dawniej.

dobry

wesoły

grzeczny

miły

uprzejmy

lepszy

weselszy

grzeczniejszy

milszy

bardziej uprzejmy

najlepszy

najweselszy

najgrzeczniejszy

najmilszy

najbardziej uprzejmy



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

748Tajemniczy ogród Rozdział XXIV. „Niech się śmieją!”

1. Odpowiedz na pytania.

Co robił Dick, gdy nie spotykał się z Mary i Colinem?

.............................................................................................................................................................................

O czym wieczorami chłopiec rozmawiał z matką?

.............................................................................................................................................................................

Czy pani Sowerby poznała tajemnicę dzieci?

.............................................................................................................................................................................

Jak zachowywał się Colin w domu?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego Colin ukrywał swój stan zdrowia przed domownikami?

.............................................................................................................................................................................

Jak mama Dicka pomogła dzieciom?

.............................................................................................................................................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

749Tajemniczy ogród Rozdział XXIV. „Niech się śmieją!”

2. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

W domu Colin i Mary starali się ...................................................................... , że chłopiec 

lepiej się czuje.

Colin .................................................... , złościł się i .................................................... .

Wszyscy zauważyli, że Colin ma apetyt i .................................................... na twarzy.

Pani Medlock zauważyła, że chłopiec często .................................................... .

Dick pokazał Colinowi .................................................... , których nauczył się od siłacza. 

Dzieci .................................................... ćwiczyły w ogrodzie.

Colin bardzo czekał na .................................................... ojca.

Chłopiec chciał pokazać tacie, że jest .................................................... .

śmiał się zdrowy zmienił się

codziennienie pokazywać

narzekał

udał atak

powrót

ćwiczenia



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

750Tajemniczy ogród Rozdział XXV. Zasłona

1.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Pani gilowa siedziała w gnieździe i przyglądała się dzieciom.

Pani gilowa bała się dziwnych ruchów Colina.

Pani gilowa nie bała się o jajka w gniazdku.

Gil tłumaczył żonie, że powinna bać się Colina.

Gil wiedział, że Colin uczy się chodzić i nie jest niebezpieczny.

Pani gilowa cieszyła się, gdy w deszczowe dni w ogrodzie nie 
było dzieci.

W deszczowe dni dzieci chodziły do ogrodu i pracowały.

Mary nie opowiedziała Colinowi o pokojach i korytarzach  
w innej części domu.

Mary mówiła Colinowi o swoim odkryciu w jednym z pokoi.

Colin nie chciał zobaczyć nieużywanej części domu.

Mary i Colin oglądali obrazy w galerii w korytarzach.

Dzieci nie lubiły zwiedzać wielkiego domu, biegać i ćwiczyć.

Colin bardzo czekał na powrót ojca.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

751Tajemniczy ogród Rozdział XXV. Zasłona

P F

Pewnej bezsennej nocy Colin odsłonił obraz nad kominkiem.

Na obrazie była smutna babka Colina.

Mary powiedziała, że Colin jest bardzo podobny do mamy.

Kiedyś Colin zasłonił obraz, bo nienawidził swojej mamy.

Colin nie chciał opowiedzieć ojcu o czarach.

Colin chciał, żeby tata kochał go i był mniej smutny.

2.  Zdania fałszywe zmień tak, aby były prawdziwe. Zapisz zmienione zdania.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................



Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki

752Tajemniczy ogród Rozdział XXV. Zasłona

3. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Pani gilowa martwiła się o:
a) pana gila 
b)	swoje gniazdo 
c)	ogród

2. Pani gilowa bała się: 
a) złej pogody 
b)	obecności dzieci 
c)	dziwnego chodzenia Colina

3. W deszczowe dni Mary i Colin:
a) siedzieli w pokoju 
b)	grali w warcaby 
c)	zwiedzali dom

4. Colin odsłonił portret: 
a) smutnej babci 
b)	uśmiechniętej matki 
c)	starego kolegi

5. Colin chciał, żeby tata:
a) był mniej smutny 
b)	polubił podróże 
c)	pokochał go



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

753Tajemniczy ogród Rozdział XXVI. „To matka!”

1. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

 .................................................... pomogły wyzdrowieć Colinowi.

Te .................................................... to ruch na powietrzu, zdrowe jedzenie, praca 

w ogrodzie i towarzystwo dzieci. 

Teraz Colin wiedział, że będzie .................................................... .

Dzieci w ogrodzie śpiewały doksologię, czyli ................................................................ Bogu

za wszystkie dary. 

Nagle do ogrodu weszła ........................................................................................ , matka Dicka. 

Dzieci pokazały jej cały .................................................... .

Matka Dicka powiedziała Colinowi, że jego .................................................... szybko 

wróci do .................................................... .

Colin sam opowie mu o swojej .................................................... i o czarach, dzięki 

którym wyzdrowiał.

ogród tata zdrowyczary domu Czary

podziękowanie Zuzanna Sowerby tajemnicy



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

754Tajemniczy ogród Rozdział XXVI. „To matka!”

2. Odpowiedz na pytania. 

Jakie czary pomogły wyzdrowieć Colinowi?
.............................................................................................................................................................................

O jakiej tajemnicy Colin chciał opowiedzieć swojemu ojcu?
.............................................................................................................................................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

755Tajemniczy ogród Rozdział XXVII. W ogrodzie

1.  Zapisz cechy Colina i Mary przed zmianą i po zmianie.  
Uzupełnij tabelki wyrazami z ramek.

Colin 

przed zmianą

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

po zmianie

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Mary 

przed zmianą

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

po zmianie

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

756Tajemniczy ogród Rozdział XXVII. W ogrodzie

obojętny

zdrowy

złośliwa

złośliwy

miła

blady

wesoła

chory

chuda

wesoły

opalony

silny

zdrowa

przytyła
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2. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Archibald Craven po wyjeździe z Misselthwaite Manor:
a) zamieszkał w Londynie
b)	wyjechał do Ameryki
c)	podróżował po Europie

2. Archibald Craven postanowił wrócić do domu, ponieważ:
a) dostał list od mamy Marty i Dicka
b)	był bardzo chory
c)	chciał sprzedać dom

3. Archibald Craven znalazł swojego syna:
a) w pokoju
b)	w ogrodzie
c)	w szpitalu

4. Mary znalazła klucz do tajemniczego ogrodu:
a) jesienią
b)	zimą
c)	wiosną

5. Archibald Craven zobaczył, że Colin jest:
a) zdrowy i wesoły
b)	ciężko chory
c)	samotny i smutny

6. Colin oprowadzał ojca po ogrodzie:
a) jesienią
b)	zimą
c)	wiosną

7. Książka „Tajemniczy ogród” kończy się:
a) wesoło
b)	smutno
c)	nieprzyjemnie
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1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Autorką powieści „Tajemniczy ogród” jest:
a) Astrid Lindgren
b)	Małgorzata Musierowicz
c)	Frances Hodgson Burnett

2. Głównymi bohaterami powieści są dzieci:
a) Mary Lennox, Archibald Craven, Dick Sowerby
b)	Dick Sowerby, Mary Lennox, Colin Craven
c)	Zuzanna Sowerby, Mary Lennox, Colin Craven

3. Mary Lennox urodziła się w: 
a) Indiach
b)	Ameryce
c)	Anglii

4. Po śmierci rodziców Mary wyjechała do:
a) cioci w Ameryce
b)	wuja w Azji
c)	wuja w Anglii

5. Dom, w którym zamieszkała Mary, znajdował się:
a) na wrzosowiskach
b)	w mieście
c)	na wsi

6. Mary szukała klucza do:
a) szafy
b)	ogrodu
c)	pokoju 

7. Mary słyszała w domu:
a) krzyki
b)	płacz
c)	śmiech 
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8. W domu płakał:
a) Ben
b)	Archibald Craven
c)	Colin Craven

9. Klucz do ogrodu pomógł znaleźć:
a) ogrodnik
b)	borsuk
c)	gil

10. Mary dostała od mamy Marty:
a) piłkę
b)	skakankę
c)	 rower 

11. Czy Colin polubił Mary? 
a) tak
b)	nie

12. Colin do ogrodu:
a) poszedł
b)	pojechał na wózku
c)	 pobiegł z przyjaciółmi

13. List do pana Cravena napisała:
a) pani Medlock
b)	Zuzanna Sowerby
c)	Marta Sowerby

14. Po otrzymaniu listu pan Craven:
a) podróżował dalej
b)	powrócił do domu
c)	wyjechał do Ameryki

15. Colin spotkał ojca:
a) w swoim pokoju
b)	w lesie
c)	w tajemniczym ogrodzie
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16.  Czy Archibald Craven przed powrotem do domu wiedział, że jego syn 
wyzdrowiał? 

a) tak
b)	nie

2. Wpisz imiona osób z ramek.

ogrodnik – .................................................................

służąca – .................................................................

matka Dicka i Marty – .................................................................

wuj – .................................................................

syn wuja – .................................................................

najlepszy przyjaciel Mary – .................................................................

Marta Colin ZuzannaBen Dick Archibald

3. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Głównymi bohaterami są:
a) Mary
b)	Marta
c)	pani Medlock
d)	Dick
e) Colin
f)	Ben

2. Dzieci poznały się w:
a) w parku
b)	domu Archibalda Cravena
c)	w mieście
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3. Mary urodziła się w:
a) w Anglii
b)	we Francji
c)	w Indiach

4. Po śmierci rodziców wyjechała do:
a) Anglii
b)	Francji
c)	Ameryki

5. Mary przyjechała do domu wuja:
a) jesienią
b)	wczesną wiosną
c)	 latem

6. Dom wuja, w którym zamieszkała Mary, znajdował się:
a) w mieście
b)	na wrzosowiskach
c)	nad morzem

7. W domu wuja Mary poznała:
a) Colina
b)	Bena
c)	Martę
d)	Dicka
e) nauczyciela

8. Mary zaprzyjaźniła się z:
a) Dickiem
b)	wujem
c)	panią Medlock

9. W ogrodzie obok domu pracował:
a) robotnik
b)	nauczyciel
c)	ogrodnik Ben
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10. On opowiedział Mary o zamkniętym:
a) parku
b)	ogrodzie
c)	 lesie

11. ......................................... pomógł Mary znaleźć klucz do tajemniczego ogrodu.
a) Ogrodnik
b)	Bocian
c)	 Gil

12. W ogrodzie Mary pracowała razem z:
a) Dickiem
b)	Colinem
c)	Martą

13. Dzieci do ogrodu zawiozły na wózku:
a) wuja Archibalda
b)	Martę
c)	 Colina 

14. Chłopiec dzięki przyjaźni i ćwiczeniom:
a) zachorował
b)	wyzdrowiał
c)	 uciekł

15. Archibald Craven spotkał swojego syna w:
a) lesie
b)	ogrodzie
c)	 parku

16.  Colin wyzdrowiał dzięki ................................................................................................................. , 
które nazywał czarami.

a) przyjaźni
b)	smutkowi
c)	 ćwiczeniom
d)	złości
e) zabawie
f)	 krzykom
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17. Powieść kończy się:
a) jesienią
b)	wczesną wiosną
c)	 latem

18. „Tajemniczy ogród” jest powieścią o:
a) przyjaźni
b)	nienawiści
c)	 samotności
d)	zmianach
e) muzyce



Pomocnik

1. Uczeń powinien zapoznać się z lekturą, ale samodzielne jej przeczytanie  w całości może 
okazać się niewykonalne. Słuchanie audiobooka, czytanie uczniowi na głos, oglądanie fil-
mu z rozmową na temat słuchanych lub oglądanych scen pomoże zrozumieć treść książki. 

2. Zestaw pomocy zawiera 6 tablic piktogramowych — na pierwszej są symbole osób i zwie-
rząt występujących w lekturze, druga i trzecia to symbole czynności, czwarta i piąta za-
wierają rzeczowniki (rzeczy, miejsca, rośliny, wydarzenia), szósta — określenia. Podczas 
czytania lub oglądania filmu warto wraz z uczniem odnajdować piktogramy pojawiających 
się osób, czynności, rzeczy, określeń. Uczeń musi mieć czas na zapoznanie się z tablicami. 
Symbole w nich zawarte umożliwiają odpowiedzi na otwarte pytania nauczyciela. 

3. Czterdzieści jeden kart pracy obejmuje całość lektury, do wyboru przez nauczyciela zgod-
nie z omawianymi tematami. 

4. Dla najważniejszych bohaterów lektury opracowane zostały zadania umożliwiające ich 
scharakteryzowanie. Mary i Colin zostali opisani podwójnie, aby można było z uczniem 
prześledzić zmianę, jaka zaszła w ich życiu i postawie.

5. Do każdego rozdziału przygotowane zostały szczegółowe plany wydarzeń. Każdy plan moż-
na potraktować, jako gotowe zadanie, wyciąć i uporządkować z uczniem w odpowiedniej 
kolejności zebrane wydarzenia. Można także wybrać tylko te wydarzenia, które nauczyciel 
uzna za najistotniejsze. Opracowane plany wydarzeń zawierają zdania dotyczące konkret-
nych działań, ale niekiedy odnoszą się także do rozumienia tekstu w warstwie nie tylko 
dosłownej. W planach zamieszczono także informację o tym, że poszczególni bohaterowie 
lektury rozmawiali ze sobą na jakiś temat – takie zdanie może stanowić wprowadzenie do 
szerszego omówienia danej rozmowy/zdarzenia przy użyciu tablic piktogramowych. Może 
zostać użyte jako początek kolejnego zadania.

dla nauczyciela/rodzica/asystenta ucznia ze złożonymi potrzebami w porozumiewaniu się
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M

ary m
ieszka z rodzicam

i w
 pałacu w

 Indiach.

z
w

w

 
M

ary budzi się sam
a w

 dom
u.

w

 
Rodzice nie opiekują się M

ary.
 

M
ary dow

iaduje się, że będzie m
ieszkać u w

uja w
 Anglii.

że
u

w

 
M

ary m
a opiekunkę Ayah. 

 
M

ary czeka w
 dom

u pastora na podróż do w
uja.

w
na

do

 
Ayah robi w

szystko za M
ary.

za

 
Dzieci pastora dokuczają M

ary.

 
Rodzice M

ary i Ayah um
ierają w

 czasie epidem
ii. 

i
w

M
ary w

yrusza w
 podróż statkiem

 do Anglii.

w
do

Zadanie 2: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.
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   Xxxx xx xxx.
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i
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Zadanie 3: Jak w
yglądała M

ary w
 Indiach?       W

ybierz i połącz odpow
iednie znaki.

i
w

cerę żółtą
osiem

 lat

8

dw
anaście  
lat

12
w
łosy żółte

w
łosy czarne

skw
aszona

uśm
iechnięta

M
ary była...

M
ary m

iała...

gruba
chuda

ładna
brzydka

chorow
ita

zdrow
a
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Zadanie 4: Jaka była M
ary w

 Indiach?      

w

sm
utna

szczęśliw
a

zła

zm
ęczona

spokojna

sam
olubna

tow
arzyska

M
ary była...

nieuprzejm
a

m
iła

niekochana
kochana

sam
otna

nieszczęśliw
a

  W
ybierz i połącz odpow

iednie znaki.

i
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Zadanie 5: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
M

ary spotyka panią M
edlock.

M
ary i pani M

edlock jadą pow
ozem

.

i

 
Pani M

edlock m
ów

i, że M
ary jest brzydka.

że

 
Pan Craven nie chce w

idzieć M
ary.

 
M

ary i Pani M
edlock jadą pociągiem

.

i

Pani M
edlock odprow

adza M
ary do pokoju.

do

 
Pani M

edlock opow
iada M

ary o M
isselthw

aite M
anor.

o
M

M

Xxxx xx xxx. 
   Xxxx xx xxx.
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i

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

776Tajemniczy ogród Zadania do lektury



Zadanie 6: Co pani M
edlock opow

iada M
ary o M

isselthw
aite M

anor? Zaznacz, które zdania są praw
dziw

e, a które fałszyw
e.

Xxxx xx xxx. 
    Xxxx xx xxx.

a
o

M
M

 
Dw

ór jest stary.
Dw

ór jest now
y.

 
Dw

ór jest w
 lesie.

w

Dw
ór jest na końcu w

rzosow
iska.

na

 
Dw

ór jest niew
ielki.

Dw
ór jest ogrom

ny.

 
Niektóre pokoje są zam

knięte na klucz.
M

ary m
oże obejrzeć w

szystkie pokoje.
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praw
da

P
praw

da

P
praw

da

P
praw

da

P
praw

da

P
praw

da

P
praw

da

P
fałsz

F
fałsz

F
fałsz

F
fałsz

F
fałsz

F
fałsz

F
fałsz

F

 
W

e dw
orze jest ponuro i sm

utno.
W

e dw
orze jest bardzo w

esoło i m
iło.

i
we

i
we

 
Dw

ór jest pusty.
W

e dw
orze są obrazy i stare m

eble.

w
i

 
Dookoła dw

oru jest w
ielki las.

Dookoła dw
oru są park, ogrody, drzew

a.

i
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Zadanie 7: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.
Xxxx xx xxx. 
    Xxxx xx xxx.

we
i

 
M

ary spotyka M
artę.M

 
M

ary w
ychodzi na spacer.

na

 
M

ary rozm
aw

ia z M
artą.M

z

 
M

ary szuka zam
kniętej furtki do tajem

niczego ogrodu.

do

 
M

ary porów
nuje M

artę do Ayah.

M
do

 
M

ary w
idzi gila.

 
M

ary obraża się na M
artę.

M
na

 
M

ary rozm
aw

ia z Benem
.

z
B

 
M

arta nie rozum
ie zachow

ania M
ary.

M
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... jest ciekaw
ska.

... jest znudzona.

... jest pokojów
ką.

M

M
arta...

... nie m
ów

i tego, co m
yśli.

... jest m
iła i tow

arzyska.

i

... dużo się śm
ieje.

... nie lubi innych ludzi.

... lubi słuchać innych ludzi.

... nie lubi rozm
aw

iać.

... jest sam
olubna.

... m
ów

i to, co m
yśli.

... jest obrażalska.

... jest często przygnębiona.

... lubi innych ludzi.

 ... nie lubi słuchać innych ludzi.

... lubi rozm
aw

iać  
z innym

i ludźm
i.

z

... jest opiekuńcza.

... jest ochm
istrzynią.

... nie chodziła do szkoły.
... jest bardzo w

ykształcona.

  W
ybierz i połącz.

i
Zadanie 8: Co w

iesz o M
arcie?   
M

o

do
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Xxxx xx xxx. 
   Xxxx xx xxx.
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i

Zadanie 9: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
śniadanie.

 
M

ary słyszy płacz dziecka w
 dom

u.

w

 
M

ary codziennie chodzi do w
ysokiego m

uru w
 parku.

d
w

o

 
M

arta m
ów

i, że M
ary słyszy w

iatr, a nie płacz.

M
że

a
NIE

 
M

ary rozm
aw

ia z gilem
.

z

 
M

ary jest zdziw
iona.

 
M

ary w
oła, że lubi gila.

że

 
M

ary m
yśli, że M

arta kłam
ie.

M
że

k

 

M

M
arta opow

iada M
ary historię tajem

niczego ogrodu.
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Xxxx xx xxx. 
   Xxxx xx xxx.
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i

Zadanie 10: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
M

arta opow
iada M

ary o Dicku i o sw
ojej rodzinie.

M
o

i
M

 

w

M
ary spotyka panią M

edlock w
 ukrytym

 korytarzu.

 
M

ary spaceruje po dom
u, ogląda stare obrazy.

po

 

że

Pani M
edlock m

ów
i, że M

ary nie słyszała płaczu.

 
M

ary ogląda różne pokoje.
 

M
ary w

ie, że pani M
edlock kłam

ie.

że
k

 
M

ary znajduje m
ysz z m

ałym
i m

yszkam
i.

z 
M

ary znow
u słyszy płacz.
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Xxxx xx xxx. 
   Xxxx xx xxx.
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Zadanie 11: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
M

ary chce zobaczyć dom
 M

arty.

M

 
M

arta idzie do dom
u.

M
do

 z

M
ary rozm

aw
ia z Benem

.B

 
M

ary znajduje klucz.
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Zadanie 12: W
ybierz w

łaściw
e zakończenie każdego zdania.

Xxxx xx xxx.

O
gród otoczony jest...

W
 ogrodzie m

ieszka...

w

...w
ysokim

 m
urem

.
...w

ysokim
i drzew

am
i.

...gołąb.
...gil.

Furtka do ogrodu jest ukryta…

do

W
 ogrodzie są…

w

...pod liśćm
i dębu.

...pod bluszczem
.

...ław
eczka i stare drzew

o.
…

fontanna i stary stół.
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W
 ogrodzie rosną...

w

Klucz do ogrodu jest...

do

...tulipany.
...róże.

...zakopany.

u
B

...u Bena.
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pracow
ali

czytali
rozm

aw
iali

spadła
um

arła
zam

knął
zakopał

Zadanie 13: Uzupełnij zdania odpow
iednim

i sym
bolam

i.
Xxxx xx xxx. 
    Xxxx xx xxx.

Pan Craven z żoną razem
 ... w

 ogrodzie.

z
w

Pan Craven z żoną zam
ykali się w

 ogrodzie, ... i ... .

Na panią Craven ... gałąź.

z
w

i

Pani Craven ... .

Pan Craven ... ogród.

Pan Craven ... klucz do ogrodu.

do
na
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Zadanie 14: Co w
iesz o Dicku?

  W
ybierz i połącz.

i
o

... m
a rude w

łosy.
... m

a czarne w
łosy.

... m
a dw

anaście lat.

12

... nie lubi m
uzyki.

... m
a czerw

one policzki.

... m
a niebieskie oczy.

... jest zdrow
y.

... nie jest m
iły.

... jest w
esoły i zabaw

ny.

i

... jest słaby.

do

... um
ie grać na fujarce.

na

... jest blady.

... m
a zielone oczy.

... często choruje.

... jest m
iły.

... często jest sm
utny i zły.

i

... jest silny.

... m
a szesnaście lat.

16

... zna się na roślinach.

na

... um
ie rozm

aw
iać  

ze zw
ierzętam

i.
ze

Dick...
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Zadanie 15: Jak zm
ieniła się M

ary w
 Anglii?       W

ybierz i połącz odpow
iednie znaki.

i
w

... lubi słuchać.

... jest zdrow
a.

... jest chuda.

... lubi baw
ić się.

... jest w
esoła i ciekaw

a.

i

... jest nieuprzejm
a.

... jest chorow
ita.

... nie jest chuda.

... jest znudzona.

... jest sm
utna i zm

ęczona.

i

... lubi jeść.

... lubi ludzi i zw
ierzęta.

i

... jest sam
olubna.

... m
a dobry hum

or.
... jest nieszczęśliw

a.

M
ary...
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Zadanie 16: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
M

ary szuka furtki do tajem
niczego ogrodu.

do

M
ary w

chodzi do tajem
niczego ogrodu.

do

 
M

arta daje M
ary prezent od sw

ojej m
atki.

M
od

M

 

z

M
ary rozm

aw
ia z Benem

.B

 
M

ary rozm
aw

ia z gilem
.

z

 
M

ary znajduje furtkę do tajem
niczego ogrodu.

do
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Zadanie 17: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
M

ary ogląda tajem
niczy ogród.

 
M

ary chce spotkać Dicka.

 
M

ary znajduje kiełkujące kw
iaty.

M
ary znow

u słyszy płacz na korytarzu.

na

 
M

ary zaczyna pracę w
 ogrodzie.

w 

z

M
ary rozm

aw
ia z M

artą o Dicku.

M
o

 
M

ary pisze list od M
arty do Dicka.

M
od

do
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Zadanie 18: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
M

ary codziennie pracuje w
 tajem

niczym
 ogrodzie.

w

Dick rozm
aw

ia z gilem
.

z

 
Do M

ary i Bena podlatuje gil.

do
i

B

M
ary rozm

aw
ia z Dickiem

.

z

 
M

ary rozm
aw

ia z Benem
 o różach.

z
B

o

M
ary pokazuje Dickow

i tajem
niczy ogród.

 
M

ary spotyka w
 lesie Dicka.

w

 
Dick pokazuje M

ary narzędzia ogrodnicze i nasiona.

i
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Zadanie 19: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
Dick m

ów
i M

ary, że słyszał o ogrodzie.

że
o

 
M

ary m
ów

i, że lubi Dicka.

że

 
Dick pokazuje M

ary, że część róż żyje.

że

M
ary idzie na obiad.

na

 
Dick pokazuje M

ary, jak zobaczyć, które rośliny są żyw
e.

 
Dick i M

ary pracują razem
 w

 tajem
niczym

 ogrodzie.

i
w 

Dick obiecuje, że będzie pracow
ał w

 ogrodzie codziennie.

że
w

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Xxxx xx xxx. 
   Xxxx xx xxx.

we
i

Zadanie 20: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
M

ary rozm
aw

ia z M
artą o spotkaniu z Dickiem

.

z
M

o
z

 
Pani M

edlock chw
ali Zuzannę Sow

erby.

M
arta m

ów
i M

ary, że pan Craven chce rozm
aw

iać z M
ary.

M
że

z

Szczęśliw
a M

ary m
ów

i M
arcie  

o spotkaniu z panem
 Cravenem

.

M
z

o

 
Pani M

edlock prow
adzi M

ary  
na spotkanie z panem

 Cravenem
.

na
z

M
ary znajduje liścik od Dicka w

 tajem
niczym

 ogrodzie.

od
w

 
Pan Craven pyta M

ary, czego potrzebuje.

 
M

ary prosi pana Cravena o kaw
ałek ziem

i.

o

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Xxxx xx xxx. 
   Xxxx xx xxx.

we
i

Zadanie 21: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
M

ary jest niezadow
olona, że pada deszcz.

że

 
M

ary i Colin rozm
aw

iają całą noc.

i

M
ary znow

u słyszy płacz na korytarzu.

na

Colin pokazuje M
ary portret m

am
y.

 
M

ary znajduje drzw
i ukryte za zasłoną.

za

M
ary głaszcze Colina i śpiew

a indyjską kołysankę.

i

 
M

ary znajduje pokój płaczącego chłopca.

 
M

ary spotyka Colina.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Xxxx xx xxx. 
   Xxxx xx xxx.

we
i

Zadanie 22: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 

że

M
ary m

ów
i M

arcie, że znalazła Colina.

M

 

i

M
ary i Colin rozm

aw
iają o zdrow

iu Colina.

o

M
ary i M

arta rozm
aw

iają o Colinie.

i
M

o

Colin przypom
ina, że jest kuzynem

 M
ary.

że

 
Colin chce, żeby M

ary przyszła do jego pokoju.

żeby
do

i

Do pokoju Colina w
chodzą pani M

edlock i doktor Craven.

do
C

 
M

ary opow
iada Colinow

i o radży.

o

Pani M
edlock i doktor Craven są bardzo zaskoczeni.

i
C

 
M

ary opow
iada Colinow

i o Dicku.

o

M
ary i Colin jedzą razem

 kolację.

i

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Xxxx xx xxx. 
   Xxxx xx xxx.

we
i

Zadanie 23: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
Pani M

edlock chw
ali M

ary.
 

i

M
ary i Dick oglądają zm

iany w
 tajem

niczym
 ogrodzie.

w

i
o

M
ary i Colin rozm

aw
iają o dzieciństw

ie Colina.

że

Dick pokazuje M
ary, że gil buduje gniazdo.

 

że

Colin m
ów

i, że m
oże spotkać Dicka.

i

M
ary i Dick rozm

aw
iają o Colinie.

o

 
M

ary biegnie do tajem
niczego ogrodu.

do

M
ary i Dick m

yślą, jak przyw
ieźć Colina  

do tajem
niczego ogrodu.

i
do

 
M

ary w
ita z radością Dicka w

 tajem
niczym

 ogrodzie.

z
w

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Xxxx xx xxx. 
   Xxxx xx xxx.

we
i

Zadanie 24: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
M

ary w
ybiera czas z Dickiem

, a nie z Colinem
.

z
a nie z

 
M

ary rozm
yśla o chorobie Colina.

o

Colin jest zazdrosny o Dicka.
 

M
ary decyduje, że pójdzie do Colina.

że
do

o

i

M
ary i Colin kłócą się.

 
M

ary rozm
aw

ia z rozbaw
ioną pielęgniarką Colina.

z

 
M

ary dostaje prezenty od pana Cravena.

od

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Xxxx xx xxx. 
   Xxxx xx xxx.

we
i

Zadanie 25: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
M

ary budzi w
 nocy krzyk Colina.

w

 
M

ary uspokaja Colina.

Pielęgniarka Colina prosi M
ary,  

żeby przyszła do pokoju Colina.

żeby
do

 
Colin m

ów
i, że w

yjdzie z M
ary i Dickiem

 na spacer.

że
z

i
na

M
ary biegnie do Colina.

do

Colin pyta M
ary o tajem

niczy ogród.

o

 
M

ary krzyczy na Colina.

na

M
ary usypia Colina.

 
M

ary ogląda plecy Colina.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Xxxx xx xxx. 
   Xxxx xx xxx.

we
i

Zadanie 26: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
M

ary i Colin rozm
aw

iają o tajem
niczym

 ogrodzie.

i
o

M
ary i Dick obm

yślają przyw
iezienie Colina  

do tajem
niczego ogrodu.

i
do

M
ary znow

u opow
iada Colinow

i o Dicku.

o

 
M

ary m
ów

i Colinow
i, że jutro przyjdzie Dick.

że

 
M

ary m
ów

i Colinow
i, że pójdą razem

  
do tajem

niczego ogrodu.

że
do

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Xxxx xx xxx. 
   Xxxx xx xxx.

we
i

Zadanie 27: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

śm
ieją się i rozm

aw
iają.

C
i

i

Dick ze zw
ierzętam

i przychodzi do Colina.

ze
do

Colin m
ów

i doktorow
i Cravenow

i, że w
yjdzie na spacer.

C
że

na

Dick karm
i jagnię.

C

Doktor Craven boi się, że nigdy nie dostanie  
dw

oru M
isselthw

aite M
anor.

że
M

M

Dzieci razem
 oglądają książki o roślinach.

o

 
M

ary otw
iera okno w

 pokoju Colina.

w

M
ary i Colin jedzą razem

 śniadanie.

i

Pani M
edlock pokazuje doktorow

i Cravenow
i, jak Colin i M

ary 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Xxxx xx xxx. 
   Xxxx xx xxx.

we
i

Zadanie 28: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 

i

Colin i Dick zaprzyjaźniają się.
Dzieci w

chodzą do tajem
niczego ogrodu.

do

Dzieci obm
yślają spacer Colina do tajem

niczego ogrodu.

do

Colin krzyczy, że będzie zdrow
y i będzie żył zaw

sze.

że
i

Colin spotyka się z panem
 Boachem

.

z

i
o

Pani M
edlock i pan Boach rozm

aw
iają o Colinie.

 
Colin idzie na spacer z M

ary i Dickiem
.

z
i

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Zadanie 29: Dokończ zdania o zw
ierzętach, używ

ając tablicy.
Xxxx xx xxx. 
    Xxxx xx xxx.

o

O
rzeszek      ________

Łupinka      ________

Kapitan      ________

Skoczek      ________

Sadza      ________

to

toto

to

to

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Xxxx xx xxx. 
   Xxxx xx xxx.

we
i

Zadanie 30: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 

i

Colin patrzy, jak M
ary i Dick pracują w

 ogrodzie.

w

Colin zauw
aża Bena na m

urze tajem
niczego ogrodu.

B
na

Dzieci rozm
aw

iają o starym
 drzew

ie.

o

M
ary rozm

aw
ia z rozzłoszczonym

 Benem
.

z
B

M
ary i Dick w

skazują Colinow
i gila.

i
do

Dick podw
ozi Colina do m

uru.

 
M

ary i Dick rozm
aw

iają o m
am

ie Colina.

i
o

B

Colin m
ów

i Benow
i, że ogród to tajem

nica.

że
to

 
Dzieci jedzą podw

ieczorek w
 tajem

niczym
 ogrodzie.

w

Colin staje.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Xxxx xx xxx. 
   Xxxx xx xxx.

we
i

Zadanie 31: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
M

ary biegnie, żeby w
puścić Bena do tajem

niczego ogrodu.

żeby
B

do

o

Dick i Colin rozm
aw

iają o czarach.

i

Ben m
ów

i, co słyszał o Colinie.

B
o

 
Colin rozm

aw
ia z Benem

 o ogrodzie.

z
B

o

 
Colin sadzi różę od Bena.

od
B

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Xxxx xx xxx. 
   Xxxx xx xxx.

we
i

Zadanie 32: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
Colin rozm

aw
ia z doktorem

 Cravenem
 o spacerze.

z
C

o

Colin, M
ary, Dick i Ben czarują.

B
i

M
ary i Colin rozm

aw
iają o tym

, jak Colin m
ów

i  
do innych ludzi.

i
o

do

Colin obchodzi ogród dookoła.

O
gród rozkw

ita.
Colin chce, żeby ojciec zobaczył, że jest on

zdrow
ym

 chłopcem
.

żeby
że

 
Colin i M

ary rozm
aw

iają o czarach.

i
o 

B

Colin m
ów

i M
ary, Dickow

i i Benow
i  

o dośw
iadczeniu, które chce zrobić.

i
o

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Xxxx xx xxx. 
   Xxxx xx xxx.

we
i

Zadanie 33: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
Dick opow

iada m
am

ie o Colinie i tajem
niczym

 ogrodzie.

o
i

Dick pokazuje Colinow
i ćw

iczenia.

Pani Sow
erby m

ów
i, że będzie daw

ała Dickow
i  

bułeczki i m
leko.

że
i

Doktor Craven podejrzew
a, że Colin i M

ary jedzą  
poza dom

em
.

C
że

i

 
Colin i M

ary rozm
aw

iają, że czasem
 m

uszą zachow
yw

ać się
jak daw

niej.

i
że czasem

 
Dick przynosi bułeczki i m

leko.

i

Dzieci pieką

i
w

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Zadanie 34:    Jaki był Colin przed spotkaniem
 M

ary?    Jaki był Colin po spotkaniu M
ary?    Opow

iedz o Colinie, używ
ając tablic.

o

Colin przed spotkaniem
 M

ary.

M
iejsce na zapisanie odpow

iedzi ucznia.
M

iejsce na zapisanie odpow
iedzi ucznia.

Colin po spotkaniu M
ary.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Xxxx xx xxx. 
   Xxxx xx xxx.

we
i

Zadanie 35: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
Sam

ica gila w
ysiaduje jajka.

Gile obserw
ują Dicka, M

ary i Colina.

i

żeby

Colin chce, żeby pan Craven w
rócił z podróży.

z

 
M

ary i Colin baw
ią się w

 niezam
ieszkanej części dom

u.

i
w

 
Colin odsłania portret m

am
y.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Xxxx xx xxx. 
   Xxxx xx xxx.

we
i

Zadanie 36: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
Colin w

ykłada o czarach.

o

Colin stw
ierdza, że jest zdrow

y.

że

Dick śpiew
a. 

Do tajem
niczego ogrodu przychodzi pani Sow

erby.

do

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Xxxx xx xxx. 
   Xxxx xx xxx.

we
i

Zadanie 37: W
ytnij i ułóż zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
Pan Craven m

yśli o pow
rocie do dom

u.

o
do

Pan Craven rozm
aw

ia z panią M
edlock o Colinie.

z
o

Pan Craven śni.
Pan Craven spotyka Colina.

Pan Craven czyta list od Zuzanny Sow
erby.

od

Colin oprow
adza pana Cravena po tajem

niczym
 ogrodzie.

po

 
Pan Craven decyduje, że odnajdzie klucz  

do tajem
niczego ogrodu.

że
do

Colin i pan Craven są w
zruszeni i szczęśliw

i.

i
i

 
Pan Craven w

raca do M
isselthw

aite M
anor.

do
M

M

Colin i pan Craven idą razem
 do dom

u.

i
do
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M
iejsce na zapisanie odpow

iedzi ucznia.
M

iejsce na zapisanie odpow
iedzi ucznia.

M
iejsce na zapisanie odpow

iedzi ucznia.

o
do

Jak żył pan Craven?
Dlaczego?

Pow
rót pana Cravena do dom

u.

do

Zadanie 38:      Jak żył pan Craven?      Dlaczego?       Opow
iedz o pow

rocie pana Cravena do dom
u.       Użyj tablic.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

811Tajemniczy ogród Zadania do lektury



Aleksander Fredro

Zemsta

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

813Zemsta Tekst oryginalny

Zemsta

Spis treści

AKT PIERWSZY

Scena pierwsza � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  815

Scena druga � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  821

Scena trzecia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  833

Scena czwarta � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  835

Scena piąta � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  841

Scena szósta � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  844

Scena siódma � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  852

Scena ósma � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  857

AKT DRUGI

Scena pierwsza � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  861

Scena druga � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  868

Scena trzecia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  877

Scena czwarta � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  881

Scena piąta � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  882

Scena szósta � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  892

Scena siódma � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  896

Scena ósma � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  903

Scena dziewiąta � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  906

AKT TRZECI

Scena pierwsza � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  913

Scena druga � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  922

Scena trzecia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  931

Scena czwarta � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  932

Scena piąta � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  946

Scena szósta � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  952

Scena siódma � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  955

AKT CZWARTY

Scena pierwsza � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  959

Scena druga � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  963

Scena trzecia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  969

Scena czwarta � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  972

Scena piąta � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  973

Scena szósta � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  987

Scena siódma � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  990

Scena ósma � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  995

Scena dziewiąta � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  999

Scena dziesiąta � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  1000

Scena jedenasta � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  1002

Scena dwunasta � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  1004

Scena trzynasta � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  1005



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

814Zemsta Tekst oryginalny

Aleksander Fredro

Zemsta

Nie masz nic tak złego, żeby się na dobre nie przydało. Bywa 
z węża dryjakiew1, złe często dobremu okazyją daje.
 And. Maks. Fredro2

OSOBY:
Cześnik Raptusiewicz
Klara — jego synowica3

Rejent Milczek
Wacław — syn Rejenta
Podstolina
Papkin
Dyndalski — marszałek Cześnika
Śmigalski — dworzanin Cześnika
Perełka — kuchmistrz Cześnika
Mularze, hajduki, pachołki etc.

Scena na wsi.
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AKT PIERWSZY
Pokój w zamku Cześnika, drzwi na prawo, lewo i w środku, 
stoły, krzesła etc., gitara angielska na ścianie.

SCENA PIERWSZA

Cześnik, Dyndalski
Cześnik w białym żupanie4, bez pasa i w szlafmycy5 siedzi 

przy stole po prawej od aktorów stronie, okulary na nosie, 
czyta papiery6 — za stołem, trochę w głębi, stoi Dyndalski, 
ręce w tył założone.

CZEŚNIK
jakby do siebie

Piękne dobra w każdym względzie —
Lasy — gleba wyśmienita —
Dobrą żoną pewnie będzie —
Co za czynsze! — To kobiéta7!…
Trzy folwarki!

DYNDALSKI
Miła wdowa.
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CZEŚNIK
Arcymiła, ani słowa.

kładzie papiery
Cóż, polewki8 dziś nie dacie?

Dyndalski wychodzi.
Długoż na czczo będę czekać?

po krótkim milczeniu
Nie — nie trzeba rzeczy zwlekać —

Dyndalski, spotkawszy we drzwiach hajduka9 niosącego 
na tacy wazkę, talerz, chleb itd., odbiera od niego i wraca, 
zawiązuje serwetą10 pod szyję Cześnikowi, potem podaje 
talerz z polewką, co wszystko nie tamuje rozmowy.
Qua opiekun11 i qua krewny,
Miałbym z Klarą sukces pewny;
Ale Klara młoda, płocha,
Chociaż dzisiaj i pokocha,
Któż za jutro mi zaręczy!

DYNDALSKI
nabierając na talerz

Nikt rozumny, jaśnie panie,
Rzecz to śliska.
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CZEŚNIK
obracając się ku niemu

Tu sęk właśnie!
Na toż bym się, mocium panie,
Kawalerstwa dziś wyrzekał,

uderzając w stół
By kto… niech go piorun trzaśnie!
Długo będzie na to czekał,

po krótkim milczeniu, biorąc talerz
Ma dochody wprawdzie znaczne —
Podstolina ma znaczniejsze;
Z wdówką zatem działać zacznę.

po krótkim milczeniu
Bawi z nami — w domu Klary,
Bo krewniaczka jej daleka,
Ale mnie się wszystko zdaje…

DYNDALSKI
Ona czegoś więcej czeka.
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CZEŚNIK
parskając śmiechem

Ona czegoś… więcej… czeka…
A bodajże cię, Dyndalu,
Z tym konceptem! — Czegoś czeka!

śmieje się
Tfy!… jakżem się uśmiał szczerze!
Czeka! — bardzo temu wierzę.

jedząc i po krótkiej chwili
Jeszczeć młoda jest i ona,
Ależ wdowa — doświadczona —
Zna proporcją12, mocium panie,
I nie każe fircykować13,
Po kulikach14 balansować15.

po krótkiej chwili
No — nie sekret, żem niemłody,
Alem także i niestary.
Co?

DYNDALSKI
niekoniecznie przystając

Tać…
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CZEŚNIK
urażony

Możeś młodszy?

DYNDALSKI
Miary

Z mego wieku…

CZEŚNIK
kończąc rozmowę

Dam dowody.

Chwila milczenia.

DYNDALSKI
skrobiąc się poza uszy

Tylko że to, jaśnie panie —

CZEŚNIK
Hę?

DYNDALSKI
W małżeńskim ciężko stanie:

Pan zaś, mówiąc między nami,
Masz pedogrę16.
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CZEŚNIK
niekontent

Ej, czasami.

DYNDALSKI
Kurcz żołądka.

CZEŚNIK
Po przepiciu.

DYNDALSKI
Rumatyzmy17 jakieś łupią.

CZEŚNIK
zniecierpliwiony

Ot, co powiesz, wszystko głupio. —
Ten mankament18 nic nie znaczy:
Wszak i u niej, co w ukryciu,
Bóg to tylko wiedzieć raczy;
I nikt pewnie się nie spyta,
Byle tylko w dalszym życiu
Między nami była kwita19.
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SCENA DRUGA

Cześnik, Dyndalski, Papkin
Papkin po francusku ubrany, przy szpadzie, krótkie 

spodnie, buty okrągłe do pół łydki; tupet20 i harcopf21, kapelusz 
stosowany22, pod pachą para pistoletów; zawsze prędko mówi.

PAPKIN
Bóg z waszmością, mój Cześniku.
Pędząc cwałem na rozkazy
Zamęczyłem szkap bez liku;
Wywróciłem się sto razy,
Tak że z nowej mej kolaski23

Gdzieś po drodze tylko trzaski24.

CZEŚNIK
A ja za to ręczyć mogę,
Że mój Papkin tu piechotą
Przywędrował całą drogę;
A na podróż dane złoto
Gdzieś zostawił przy labecie25.

PAPKIN
pokazując pistolet

Patrz, Cześniku — poznasz przecie…
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CZEŚNIK
Cóż mam poznać?

PAPKIN
Wystrzelony.

Wypalony!

DYNDALSKI
na stronie, odchodząc

Gdzieś na wrony.

PAPKIN
Gdzie, do kogo, milczeć muszę,
Lecz nie karty są przyczyną,
Żem się w drodze spóźnił nieco.
Ani ziewnął, na mą duszę!
Tak z mej ręki wszyscy giną!

CZEŚNIK
poprawiając w mowie

Wszystkie.

PAPKIN
Wszystkie?

CZEŚNIK
Ćmy, komary.
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PAPKIN
Waszmość nigdy nie dasz wiary.

CZEŚNIK
Bom niegłupi, mocium panie.

PAPKIN
Ach! co widzę, tu śniadanie.

CZEŚNIK
Ha, śniadanie.

PAPKIN
Ach! Cześniku!

Już to sześć dni i sześć nocy
Nic nie miałem na języku.

CZEŚNIK
Jedz i słuchaj!

PAPKIN
Tak się stanie.

siada po drugiej stronie stołu, jak do siebie
Strzelam gracko26, rzecz to znana.
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CZEŚNIK
Rzecz to znana, iż w mej mocy
Kazać zamknąć waszmość pana
Za wiadome dawne sprawki.

PAPKIN
zastraszony

Zamknąć! po co?

CZEŚNIK
Dla zabawki.

PAPKIN
Czyż nie znajdziesz lepszej sobie?

CZEŚNIK
Cicho! ciszej! Ja to mówię,
By odświeżyć w twej pamięci,
Nim powierzę moje chęci,
Coś mnie winien, a ja tobie.
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PAPKIN
Ach, co każesz, wszystko zrobię.
Byłbym zaraz dopadł konia…
Bom jest jeździec doskonały:
Niechaj będzie wzięty z błonia27,
Dzik to dziki, lew to śmiały —
W moim ręku jak owieczka,
Bom jest jeździec doskonały.

CZEŚNIK
A bodajżeś!…

PAPKIN
Tylko pozwól…

Kładłem nawet w strzemię nogę,
Kiedy nagle wielka sprzeczka
Przedsięwziętą spaźnia28 drogę;
A ta była w tym sposobie:

CZEŚNIK
Słuchaj!…

PAPKIN
Zaraz… Szedłem sobie;

Mina tęga, włos w pierścienie,
Głowa w górę — a wejrzenie! —
Niech truchleje płeć zdradziecka!
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CZEŚNIK
Słuchaj!…

PAPKIN
Zaraz… Idę sobie;

A wtem jakaś księżna grecka;
Anioł! bóstwo! zerk z karety —
Giną za mną te kobiety! —
Zerk więc na mnie — zerk ja na nią,
Koniec końcem pokochała,
Zawołała et caetera…
Książę, tygrys, ludzi zbiera…

CZEŚNIK
uderzając w stół, aż Papkin podskoczył w krześle

Ależ cicho!

PAPKIN
Nadtoś żywy.

CZEŚNIK
A bezbożny ty języku!
I tyrkotny29, i kłamliwy.
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PAPKIN
Nadtoś żywy, mój Cześniku.
Gdybym także, równie tobie,
Namiętności nie brał w ryzy,

uderzając w rękojeść szpady
Ostrze mojej Artemizy30…

uprzedzając uderzenie w stół Cześnika
Proszę mówić.

CZEŚNIK
po krótkiej chwili

Ojciec Klary
Kupił ze wsią zamek stary…

PAPKIN
Fiu! — mój ojciec miał ich dziesięć.
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CZEŚNIK
uderza w stół i mówi dalej

Tu mieszkamy, jakby sowy;
Lecz co gorsza, że połowy
Drugiej zamku — czart dziedzicem.

Przestrach Papkina.
Czy inaczej? — Rejent Milczek —
Słodki, cichy, z kornym licem,
Ale z diabłem, z diabłem w duszy!

PAPKIN
Jednak zgodnie, jak sąsiady…

CZEŚNIK
Jeśli nie ja mymi psoty,
Nikt go stąd już nie wyruszy31.
Nie ma dnia bez sprzeczki, zwady —
Lecz potrzebne i układy.
Pisać? — nie chcę do niecnoty.
Iść tam? — ślisko, mocium panie:
Mógłby otruć, zabić skrycie.
A mnie jeszcze miłe życie,
Więc dlategom wybrał ciebie:
Będziesz posłem tam w potrzebie.
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PAPKIN
Za ten honor ściskam nogi!
Wielki czynisz swemu słudze,
Ale nazbyt jestem srogi:
Zamiast zgody, wojnę wzbudzę,
Bo do rycerskiego dzieła
Matka w łonie mnie poczęła;
A z powicia ślub uniosłem32,
Nigdy w życiu nie być posłem.

CZEŚNIK
Czym ja zechcę, Papkin będzie,
Bo mnie Papkin słuchać musi.

PAPKIN
Lecz porywczy w każdym względzie,
Jak sąsiada Papkin zdusi,
Jak mu kulą łeb przewierci,
Jak na bigos go posieka —
Któż natenczas sprawcą śmierci?
Kogóż za to kara czeka?

CZEŚNIK
Biorę wszystko na sumienie.

PAPKIN
Chciej rozważyć.
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CZEŚNIK
Już się stało.

Teraz inne dam zlecenie:
Mości Papkin — ja się żenię.

PAPKIN
Ba!

CZEŚNIK
przedrzeźniając

Cóż to: ba?

PAPKIN
Tak się cieszę!

I w tę sprawę chętnie spieszę.
Powiedz, gdzie mam błysnąć chwałą;
Mamże zostać dziewosłębem33?
Mamże zmusić zbyt zuchwałą?
Mamże skłonić zbyt nieśmiałą?
Mamże, jeśli cudzą żoną,
Jej tyrana przeszyć łono?…

CZEŚNIK
Cóż, u diabła, za szaleństwo!

PAPKIN
Znasz, Cześniku, moje męstwo.
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CZEŚNIK
Słuchaj: mówiąc między nami,
Bez mej chluby, twej urazy,
Więcej niż ty, mój Papkinie,
Mam rozumu tysiąc razy.

Papkin chce przerwać, co Cześnik znakiem wstrzymuje.
Lecz rozprawiać z niewiastami,
Owe jakieś bałamutnie34,
Afektowe35 świegotanie —
Niech mi zaraz łeb kto utnie,
Nie potrafię, mocium panie.
Ty więc musisz swą wymową…

PAPKIN
Jest już twoją — daję słowo —
Chcesz, przysięgnę — masz już żonę,
Bo ja szczęście mam szalone:
Tylko spojrzę, każda moja,
A na każdą spojrzeć umiem.
Idę.

CZEŚNIK
Dokąd?

PAPKIN
Prawda, nie wiem.
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CZEŚNIK
Podstolina…

PAPKIN
Już rozumiem.

CZEŚNIK
zatrzymując go

Tu ją czekaj.

PAPKIN
Ani słowa!

Za godzinę jest gotowa.

CZEŚNIK
odchodząc

Ja potrafię ci odwdzięczyć.

PAPKIN
Za Cześnika można ręczyć.
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SCENA TRZECIA

PAPKIN
sam

Cześnik wulkan36 — aż niemiło.
Gdybym krótko go nie trzymał,
Nie wiem, co by z światem było.

po krótkim myśleniu
Lecz nie będę ja tu drzymał
I w podziele tak się zwinę:
Jemu oddam Podstolinę,
Malowidło nieco stare;
Sobie wezmę śliczną Klarę.
Już od dawna mam nadzieję,
Że jej serce mnie się śmieje.
Już by para z nas dobrana
Zaludniała Papkinami,
Gdyby Cześnik, jakby ściana,
Nie stał zawsze między nami.

po chwili
Znak dać muszę, że tu jestem;
Niechaj lubym śpiew szelestem
W lube, drogie uszko wpadnie —
Ach, jak anioł śpiewam ładnie!



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

834Zemsta Tekst oryginalny

śpiewa przy angielskiej gitarze
„Córuś moja, dziecię moje, co u ciebie szepce?
Pani matko dobrodziejko, kotek mleko chłepce;

Oj kot, pani matko, kot, kot,
Narobił mi w pokoiku łoskot.

Córuś moja, dziecię moje, co u ciebie stuka?
Pani matko dobrodziejko, kotek myszki szuka;

Oj kot, pani matko, kot, kot,
Narobił mi w pokoiku łoskot.

Córuś moja, dziecię moje, czy ma ten kot nogi?
Pani matko dobrodziejko, i srebrne ostrogi;

Oj kot, pani matko, kot, kot,
Narobił mi w pokoiku łoskot37.”
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SCENA CZWARTA

Papkin, Podstolina ze drzwi prawych.

PODSTOLINA
Wszak mówiłam — albo koty38,
Albo Papkin nam się zjawił.

PAPKIN
Żartobliwej pełna weny39,
Podstolino! pół anioła!
Kolosalny wzorze cnoty
Pośród hemisfernej sceny40,
Strojny w miłość, lubość, wdzięki!
Pozwól kornie ugiąć czoła
I na śniegu twojej ręki
Złożyć ustek wyciśnienie.

całuje w rękę
Sługa, służka uniżony.

PODSTOLINA
Cóż sprowadza w nasze strony?

PAPKIN
Miłe wszystkim nam zdarzenie.
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PODSTOLINA
Tym zdarzeniem?

PAPKIN
Twe zamęście.

PODSTOLINA
Moje?

PAPKIN
Właśnie miałem szczęście

Mieć u siebie na wieczerzy
Lorda Pembrok41, kilku panów,
Cały tuzin szambelanów,
Dam niewiele, ale jakich!

PODSTOLINA
Któż z kim swata?…
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PAPKIN
Szmer się szerzy:

Za mąż idzie piękna Hanna.
Ten zapewnia, ów nie wierzy,
Ale każdy z ócz mych czyta.
Wtem miledi42, bóg-kobieta,
Lecz w zazdrości diablik mały,
Wciąż mnie szczypiąc pod serwetą,
Na pół z płaczem dwakroć pyta:
„Skąd masz styczność z Hanny losem?”
Ach, spokojną bądź w tej mierze —
Szepnę w uszko wdzięcznym głosem —
Przyjaciela Hanna bierze.

PODSTOLINA
Ależ kogo? powiedz, kogo?

PAPKIN
Wszyscy wybór chwalą zgodnie…
Bo nie chwalić jakże mogą!

PODSTOLINA
na stronie

Ha, rozumiem…
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PAPKIN
Człowiek grzeczny43

I majętny, i stateczny.

PODSTOLINA
na stronie

Od Cześnika ma zlecenie
I zachodzi tak z daleka
Tam, gdzie go się dawno czeka.
Głupi mędrek.

PAPKIN
na stronie

Tam do licha!
Ona zerka, ona wzdycha —
Czy nie myli się w osobie?
Może we mnie… dałżem sobie!
A to plaga, boska kara:
Do mnie młoda, do mnie stara.
Jeszcze zerka… czy szalona!
Tu żartować nie ma czego —
Zjadłbym śledzia z rąk patrona45,
A mnie po co, na co tego!
To już dłużej trwać nie może.

do Podstoliny
Pozwól pani: Cześnikowi
Gratulację niechaj złożę.
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PODSTOLINA
Więc to jego mam być żoną?

PAPKIN
Jakież czynisz zapytanie?
Bajkęż by to rozgłoszono?

PODSTOLINA
Bajkę dotąd…

PAPKIN
Lecz się stanie

Wkrótce prawdą — czy się mylę?

PODSTOLINA
Ciekawości skądże tyle?

PAPKIN
Gdyby Cześnik rozogniony,
Wskroś przejęty twymi wdzięki,
Drgnął miłością i rzucony
Do nóg twoich, błagał ręki?

PODSTOLINA
Cieszyłby się z odpowiedzi.

odchodzi w drzwi prawe
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PAPKIN
sam

A że w każdej diablik siedzi,
Co pustoty rozpoczyna,
Jeno wspomnisz zapowiedzi!
Bo kto mądry, niech mi powié:
Po kaduka46 Podstolina
Daje rękę Cześnikowi?
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SCENA PIĄTA

Papkin, Cześnik wychodzi ze drzwi lewych już ubrany.

CZEŚNIK
Cóż u czarta! ty spokojny,
Kiedy Rejent mnie napada
I otwartej żąda wojny?
Lecz godnego ma sąsiada!
Dalej żwawo! — niech, kto żyje,
Biegnie, pędzi, zgania, bije!

PAPKIN
Cóż się stało?

CZEŚNIK
Mur naprawia!

Mur graniczny, trzech murarzy!
On rozkazał! on się waży!
Mur graniczny! — Trzech na murze!
Trzech wybiję, a mur zburzę!
Zburzę, zniszczę, aż do ziemi. —

PAPKIN
zmieszany, niechcący powtarza

Zburzę, zniszczę…
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CZEŚNIK
Dajesz słowo?

Zbierz więc ludzi — ruszaj z niemi!
I jeżeli nie namową,
To przemocą spędź z roboty —
Ty się trzęsiesz?

PAPKIN
To z ochoty.

Ale czekaj — słuchaj wprzody
Mojej szczytnej, pięknej ody.

CZEŚNIK
Co?

PAPKIN
Tak, ody do pokoju —

A jeżeli żądza boju
Nie umilknie na głos Muzy…

CZEŚNIK
grożąc

Zostań. — Ale!…

odchodzi
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PAPKIN
idzie za nim ze spuszczoną głową

Pewne guzy!
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SCENA SZÓSTA

Odmiana sceny. Ogród, kawał muru całego, od lewej strony ku 
środkowi prosty, od środka w głąb sceny załamany i w połowie 
zburzony, przy tej części mularze pracują. Po lewej stronie 
zupełnie w głębi za częścią całego muru baszta albo róg 
mieszkania Rejenta, z oknem. Nieco na przodzie po prawej 
stronie podobny róg mieszkania Cześnika. Altana po lewej 
stronie na przodzie. Klara przechodzi scenę. Wacław, 
wszedłszy wyłomem, skrada się wzdłuż muru i pokazuje się 
powtórnie w altanie przy Klarze.

Klara, Wacław

WACŁAW
Bliskie nasze pomieszkania,
Bliższe serca — ach, a przecie
Tak daleko na tym świecie.

KLARA
Jakież nowe dziś żądania
Chmurzą jasność twego czoła?
Nigdyż granic, nigdyż miary —
Nicże wstrzymać cię nie zdoła,
Nawet miłość twojej Klary?
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WACŁAW
Widzieć ciebie jedną chwilę,
Potem spędzić godzin tyle
Bez twych oczu, twego głosu —
I mam chwalić hojność losu?

KLARA
Wspomnij, wspomnij, mój kochanku,
Jakie były twe wyrazy,
Gdy zaledwie parę razy
Zeszliśmy się na krużganku47.
„Pozwól, droga, kochać siebie,
O nic więcej łzy nie proszą;
Z mą miłością stanę w niebie
Bogiem, będę żył rozkoszą!”

WACŁAW
Co mówiłem, nie wiedziałem.

KLARA
Kochaj — rzekłam — ja nie bronię;
Ale wkrótce, gdyś z zapałem
Cisnął w swoich moje dłonie:
„Kochasz ty mnie, droga Klaro?” —
Zawsześ mnie się, zawsze pytał,
Chocieś w oczach dobrze czytał48.
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WACŁAW
Któż by nie chciał dać pół życia,
By mógł wyssać do upicia,
Wyssać duszą z ust twych słowa,
Które jeszcze uśmiech chowa!

KLARA
Niech tak będzie — rzekłam w końcu:
Kocham — bom też i kochała.

udając jego zapał
„Co za szczęście, rozkosz, radość!
Dzięki niebu, ziemi, słońcu!…”
Tym życzeniom czyniąc zadość,
Już natura zubożała49

Więcej dla cię nic nie miała.

WACŁAW
Prawda, wyznać się nie boję,
Dopełniła wtenczas miary;
Lecz gdy zwiększa miłość moję,
Czyż nie winna zwiększać dary?
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KLARA
Za dni parę rzekłeś luby:
„Ach, to okno, ach, ta krata
Będą źródłem mojej zguby.
Patrz, jak różdżka różdżkę splata,
Jak ku sobie kwiat się skłania,
Któż nam, Klaro, tego wzbrania?”

WACŁAW
Miałżem w myśli mych zamęcie
Zimną kratę brać w objęcie?

KLARA
Usłuchałam cię, Wacławie:
Dzień w dzień schodzim się w altanie,
Lecz i razem co dzień prawie
Nowe od cię mam żądanie —
Tobiem szczęście życia winna,
Ty nawzajem — chętnie wierzę;
Czemuż twoja miłość inna
Coraz nową postać bierze?
Kiedy rozkosz być przy tobie
Aż przepełnia serce moje,
Ty, niewdzięczny, w tejże dobie
Tłumisz tylko niepokoje.
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WACŁAW
Ach, obecność50 mnie zastrasza,
Bo tak dotąd czynim mało,
By zapewnić przyszłość całą —
A przyszłością miłość nasza.
Z twoim stryjem ojca mego
Ciągłe sprawy, sprzeczki, kłótnie
Nic nie wróżą nam dobrego;
Raczej mówią, iż okrutnie
Będziem kiedyś rozdzieleni,
Jeśli…

KLARA
Dokończ — pokaż drogę;

Ty czy ja tu pomóc mogę?

WACŁAW
Tylko twoja wola zmieni,
Co się zdaje nie do zmiany.

KLARA
Mówże, słucham.
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WACŁAW
Żem kochany,

Że cię kocham nad te nieba,
Że przy sobie żyć pragniemy,
To oboje dobrze wiemy;
Nie oboje, czego trzeba,
Aby zniszczyć to ukrycie,
W którym pełza nasze życie,
I nie truchleć, czy dzień szczęścia
Nie poprzedza dnia żałoby.

KLARA
Czegóż trzeba? mów!

WACŁAW
Zamęścia.

KLARA
O szalony, gdzież sposoby?

WACŁAW
W twojej woli.
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KLARA
W woli stryja,

W woli ojca, powiedz raczej.

WACŁAW
Co zawadza, to się mija,
Gdy nie może być inaczej.

KLARA
A, rozumiem! — Nie, Wacławie,
Gdzie mnie zechcesz, znajdziesz wszędzie
Zawsze twoją — prócz w niesławie.

WACŁAW
Ależ, Klaro, moją żoną…

KLARA
Któż to, powiedz, wiedzieć będzie,
Czyś poślubił wykradzioną…
Co za hałas? — Słyszę kroki!
Coraz bliżej!… idź bez zwłoki!

WACŁAW
Jedno słowo.
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KLARA
Już ci dane.

WACŁAW
Jak nie zmienisz, żyć przestanę.

KLARA
z czułością, jakby poprawiając

Przestaniemy — jeśli zechcesz.

WACŁAW
Pomyśl tylko, Klaro droga…

KLARA
wytrącając go prawie

Ale idźże, idź, dla Boga!

przechodzi scenę
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SCENA SIÓDMA

Papkin, Śmigalski, kilku służących z kijami, później Rejent 
i Cześnik w oknach.

PAPKIN
Panie majster, proszę waści
Przyzwoicie, grzecznie, ładnie,
Nie murować tu z napaści,
Bo mu na grzbiet co upadnie.

po krótkim milczeniu
Wy zaś drudzy, dobrzy ludzie,
Którzy młotki, piony, kielnie
W niepotrzebnym dzisiaj trudzie
Używacie arcydzielnie,
Idźcie wszyscy precz, do czarta!

po krótkim milczeniu
Będzie, widzę, rzecz uparta!
Ta hołota, jakby głucha,
Mego słowa ani słucha. —
No, Śmigalski! Nie trać czasu —
Ściągnij za kark! weź narzędzie!
Grzecznie, ładnie, bez hałasu,
Niech wszystkiemu koniec będzie.
Nic się nie bój — ja za tobą.
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Śmigalski posuwa się ze służącymi ku mularzom, Papkin 
cofa się za róg domu.

ŚMIGALSKI
Precz! precz!

REJENT
w oknie

Stójcie! co to znaczy?

ŚMIGALSKI
Cześnik, pan mój, kazać raczy,
Aby muru nie kończono.

CZEŚNIK
w oknie

Tak jest, każę, bo mam prawo.
Dalej naprzód, dalej żwawo!

Śmigalski posuwa się naprzód, Papkin, który był wyszedł, 
znowu się cofa za róg domu.

REJENT
Jakie prawo?
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CZEŚNIK
Jak kupiono

Mur graniczny, tak zostanie.

REJENT
Ależ luby, miły panie,
To szaleństwo z waszej strony —
I mur będzie naprawiony.

CZEŚNIK
Wprzódy trupem go zaścielę.

REJENT
do mularzy

Kończcie śmiało, przyjaciele,
Gardźcie ze mną próżnym krzykiem.

CZEŚNIK
Chcesz więc bójki?

REJENT
Mój Cześniku,

Mój sąsiedzie, luby, miły,
Przestań też być rozbójnikiem.

CZEŚNIK
Co! jak! — Żwawo! bij, co siły!
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Śmigalski ze swoimi ludźmi wstępuje na mur, mularze 
cofają się tak, że bójka zostaje zakryta częścią muru całego.

REJENT
Panie majster — ja w obronie.
Nic się nie bój — niechaj bije,
Kiedy go tam swędzą dłonie.
Dobrze! dobrze! — po czuprynie —
Ot-tak — lepiej! — co się wlezie! —
Nic się nie bój! — niechaj bije,
Niechaj bije! świat nie zginie!
Ja Cześnika za to skryję,
Gdzie nie widać ziemi, nieba51!

CZEŚNIK
wołając za siebie

Hej! Serwacy! daj gwintówkę52,
Niechaj strącę tę makówkę —
Prędko!

Rejent zamyka okno.
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CZEŚNIK
Ha, ha! fugas chrustas53.

No, Śmigalski! dosyć będzie,
Daj półzłotka albo złoty
Baserunku54 dla hołoty,
Ale zabierz im narzędzie.
Dosyć, dosyć na dziś będzie.

zamyka okno
Po odejściu wszystkich Papkin obejrzawszy się, że już nie 

ma nikogo, mówi ku murowi.

PAPKIN
sam

Ha! hultaje, precz mi z drogi,
Bo na miazgę was rozgniotę —
Nie zostanie jednej nogi —
A mam diablą dziś ochotę!
Wielu was tam? chodź tu który!
Nie wylezie żaden z dziury?
O wy łotry! o wy tchórze!
Jutro cały zamek zburzę.
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SCENA ÓSMA

Papkin, Wacław

WACŁAW
stanąwszy tuż za nim

Jutro?

Papkin zdejmuje kapelusz.
Mamże wracać w progi,

Które pewnie z przyszłą dobą
Zrówna z ziemią wyrok srogi? —
Wolę jeńcem iść za tobą!

PAPKIN
wkładając kapelusz na bakier

Pardon55 mówisz?

WACŁAW
Pardon, panie.

PAPKIN
Znasz me męstwo?

WACŁAW
Jak zły szeląg.
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PAPKIN
Boisz mnie się!

WACŁAW
Niesłychanie!

PAPKIN
Pójdziesz za mną?

WACŁAW
Pójdę, panie.

PAPKIN
Któż ty jesteś?

WACŁAW
Jestem, panie.

PAPKIN
Lecz czym jesteś?

WACŁAW
Czym ja jestem?

Jestem… jestem…
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PAPKIN
chwytając za broń

Cóż to znaczy!

WACŁAW
…Komisarzem mego pana.

PAPKIN
Co? Rejenta?

WACŁAW
Nie inaczéj.
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PAPKIN
Czy to, proszę, rzecz słychana!
Ledwie szlachcic na wioszczynę
Z pękiem długów się wydrapie —
Już mieć musi komisarza.
Dziw się potem, gdy się zdarza,
Że wołają: „Sto tysięcy!
Kto da więcéj!”56 A jak krzykną po raz trzeci,
Jakby z procy szlachcic leci
I do swego komisarza
Idzie w służbę za szafarza57.
Ale chodźmy.

na stronie
Cześnikowi

Wielką radość jeńcem sprawię,
I zapewne do mnie powié,
Gdy mu zdobycz mą przedstawię:
„Niechaj Klara twą zostanie.”
Chodź, mój jeńcze.

WACŁAW
Idę, panie.
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AKT DRUGI
Pokój jak na początku aktu pierwszego. Cześnik siedzi 
przy stoliku.

SCENA PIERWSZA

Cześnik, Papkin wchodzi, za nim Wacław, który zostaje 
przy drzwiach.

PAPKIN
rzucając się w krzesło

A bierz licho takie znoje!
Ledwie idę, ledwie stoję —
Ależ bo to było żwawo!
Diablem gromił w lewo, w prawo —
Ledwie żyję. — Każ dać wina,
A starego. — Wyschła ślina —
Pot strugami ciecze z czoła —
Któż me dzieła pojąć zdoła!

CZEŚNIK
Ja, bom widział.

PAPKIN
Ha! widziałeś? —

Gracko? —
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CZEŚNIK
Gracko — z tyłu stałeś.

PAPKIN
Z tyłu, z przodu, nic nie znaczy,
Dobry rycerz wszędzie straszny.

CZEŚNIK
Ta bezczelność…

PAPKIN
Nie inaczéj,

Bezczelności trzeba było,
Aby walczyć z taką siłą.

CZEŚNIK
Waszeć kłamiesz, mocium panie…
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PAPKIN
Tylko słuchaj, słuchać warto:
Chciałem zdobyć rusztowanie,
Lecz skoczyłem tak zażarto,
Żem się znalazł z drugiej strony,
Przyciśnięty, otoczony
Mularzami, pachołkami,
Hajdukami, pajukami58,
A — kroć kroci! Jak się zwinę!
Jak dwóch chwycę za czuprynę!
Dalej żwawo młynka z niemi —
Jak cepami wkoło młócę.
Ile razy się obrócę,
Po dziesięciu ich na ziemi.
Tak mi rosła wciąż mogiła,
A gdy z murem równa była,
Otworzyłem obie dłonie
I stanąłem na tej stronie.
Lecz co jeszcze…

CZEŚNIK
Tfy! do czarta!…

PAPKIN
Podziwienia rzecz jest warta,
Że uniosłem z sobą jeńca —
Teraz, panie, czekam wieńca59.
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CZEŚNIK
spostrzegłszy Wacława

Cóż to znaczy?

PAPKIN
ocierając czoło

Komisarza
Pana Milczka60 w jasyr wziąłem.

CZEŚNIK
A to po co? — jakim czołem?

PAPKIN
Ja zabieram, co się zdarza.

CZEŚNIK
do Wacława

Waszeć z Bogiem ruszaj sobie
I uwiadom swego pana,
Że jak w jakim bądź sposobie
Mnie zaczepka będzie dana,
To mu taką fimfę61 zrobię,
Iż, nim rzuci wkoło okiem,
Wytnie kozła62 pod obłokiem. —
Waść się wynoś szybkim krokiem.
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PAPKIN
Poświęć się tu czyjej sprawie!
Walcz jak Achil63, radź jak Kato64,
Pozazdroszczą twojej sławie
I sto czartów dadzą za to.

WACŁAW
do Cześnika

Przebacz, panie, słów niewiele,
Które wyrzec się ośmielę:
Jesteś gniewny na sąsiada,
Że ci czasem na zawadzie…

CZEŚNIK
Czasem? — Zawsze!

WACŁAW
On powiada…

CZEŚNIK
Niech nie słyszę o tym gadzie.

WACŁAW
Czy nie byłoby sposobu,
Ustąpiwszy ze stron obu,
Zapomniawszy przeszłe szkody,
Do sąsiedzkiej wrócić zgody?
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CZEŚNIK
Ja z nim w zgodzie? — Mocium panie,
Wprzódy słońce w miejscu stanie!
Wprzódy w morzu wyschnie woda,
Nim tu u nas będzie zgoda!

WACŁAW
Dzisiaj umysł niespokojny
Za porywczo sąd wyrzeka…

CZEŚNIK
Od powietrza, ognia, wojny,
I do tego od człowieka,
Co się wszystkim nisko kłania,
Niech nas zawsze Bóg obrania.

WACŁAW
Lepiej nisko niż nic wcale.

CZEŚNIK
Brednia!

WACŁAW
Ale…

CZEŚNIK
Nie ma ale!
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WACŁAW
Nie broń, panie, mieć nadziei…

CZEŚNIK
Bronię, do kroć sto tysięcy!
I niech o nim nie wiem więcej,
Ni o jego

ironicznie zmierzając do Wacława
kaznodziei65,

Bo się obom, mocium panie,
Jakem szlachcic, co dostanie.

Odchodzi w drzwi środkowe
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SCENA DRUGA

Papkin, Wacław

PAPKIN
Diabeł pali w tym Cześniku.

WACŁAW
Chcieć ich zbliżyć czasu szkoda.

PAPKIN
Mało zysku, dużo krzyku.

WACŁAW
Tych dwóch ludzi — ogień, woda.

PAPKIN
Cóż, paniczu, będzie z nami?

WACŁAW
Ha, zostanę tu w niewoli.
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PAPKIN
Brałem jeńców tysiącami,
Co zawiśli od mej woli;
Bom lat dziesięć toczył boje,
Gdzie się lały krwawe zdroje,
Tak, że wkoło na mil cztery
Jak czerwone było morze. —
Tam zyskałem i ordery,
I tytuły, i honory;
Ale tego być nie może.
Zbyt to szczytne dla nas wzory;
Dziś utarczka jest igraszką,
A twa wolność będzie fraszką.

WACŁAW
Ja w niewoli tu zostanę.

PAPKIN
Prawo wstrzymać jest mi dane,
Alem zawsze był wspaniały,
Przyjmę zatem okup mały.

WACŁAW
Ja w niewoli zostać muszę.
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PAPKIN
Znaj więc wielką moją duszę:
Jesteś wolny — idź do diaska.
A za wolność dasz, co łaska.

WACŁAW
Ja zostanę tu w niewoli.

PAPKIN
Ale Cześnik nie pozwoli.

WACŁAW
Kto mnie ujął, niech mnie trzyma.

PAPKIN
Ale, bratku, sensu nié ma66;
Nie daj grosza, a idź sobie.

WACŁAW
I pół kroku stąd nie zrobię.

PAPKIN
Idź, bom gotów użyć broni.

WACŁAW
zawsze z flegmą67

A ja tylko własnej dłoni.
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PAPKIN
na stronie

Cóż za człowiek, u kaduka!
Samochcący guza szuka
I mnie jeszcze go nagoni.

do Wacława
Bój się Boga — idź do czarta.

WACŁAW
Nie, nie pójdę — tu zostanę.

PAPKIN
A to jakaś ćma uparta!

WACŁAW
pokazując na sakiewkę

Ale patrz no, bratku, co to?

PAPKIN
Brzęknij tylko.

WACŁAW
Złoto?

PAPKIN
Złoto.
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WACŁAW
Będzie twoim.

PAPKIN
Niech pan siada.

WACŁAW
Ale darmo nikt nie daje.

PAPKIN
Wielka prawda! — Cóż wypada,
Abym zrobił? Gdyż zostaję
W położeniu arcyciasnym:
Za procentem68 moim własnym
Trzeba jeździć jak w konkury,
A w kieszeni, panie bracie,
Albo pustki, albo dziury.

WACŁAW
Kocham Klarę.

PAPKIN
na stronie

Otóż macie!

WACŁAW
I chcę zostać tu przy Klarze.
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PAPKIN
To źle.

WACŁAW
chowając sakiewkę

Czy źle?

PAPKIN
zatrzymując mu rękę

Niekoniecznie,
Ale Cześnik w tym zamiarze
Będzie pewnie działać sprzecznie.

WACŁAW
Niechaj nie wie.

PAPKIN
Jak się dowie?

WACŁAW
Niech mnie przyjmie.

PAPKIN
Trudno będzie.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

874Zemsta Tekst oryginalny

WACŁAW
brzęcząc złotem

Tu początek, koniec w głowie.

PAPKIN
A jak Cześnik na mnie wsiędzie69?

WACŁAW
Nic nie znaczy.

PAPKIN
Ba! jak komu.

wzruszając głową
I dla Klary — komisarza.

WACŁAW
Jestem Wacław.

PAPKIN
Syn Rejenta!

O dla Boga! I w tym domu!
Waszmość obu nas naraża,
Oba idziem na praszczęta70.

Wacław brzęknął sakiewką.
Brzęczy pięknie…
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WACŁAW
Miej za dane,

Jeśli w służbie tu zostanę.

PAPKIN
Ha! spróbuję…

chce wziąć sakiewkę

WACŁAW
odsuwając

Później nieco —
Lecz pamiętaj, że z mej wieży
Szybko kulki na dół lecą —
Fiut z wiatrówki — Papkin leży…
Gdyby zdradzić chęć go jęła.

PAPKIN
W skrytym toku tego dzieła
Tak postąpię, jak należy,
Nie zważając na przymówkę.
Ale, Waciu, jak mnie kochasz,
Dzisiaj jeszcze spal wiatrówkę.

WACŁAW
Nie trać czasu.
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PAPKIN
Idę, idę.

na stronie
Diabeł nadał tryumf taki!
Coraz głębiej włażę w biédę.
W moim jeńcu mam rywala —
Przykro z bliska — gorzej z dala —
Tamten zamknie, ten zastrzeli —
A bodaj cię diabli wzięli!

wracając ode drzwi
A sakiewka?

WACŁAW
Zostać może.

PAPKIN
W samej rzeczy?

WACŁAW
Nie inaczéj.

Papkin wychodzi środkowymi drzwiami.
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SCENA TRZECIA

Wacław, Klara

KLARA
Co wyrabiasz, o mój Boże!
Trzeba by mi być w rozpaczy,
Żebym tylko czasu miała.

WACŁAW
Co się stało? co się dzieje?

KLARA
Jeszcze mi się w oczy śmieje!
Ja wiem wszystko, bom słuchała —
Chcesz tu zostać.

WACŁAW
Cóż w tym złego?

KLARA
Miej rozsądek.
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WACŁAW
Cóż mi z niego?

Kiedy już jest dowiedzione,
Że rozsądku zwykłą drogą
Niezawodnie połączone
Losy nasze być nie mogą.
Po cóż w dawnej trwać kolei71?
Dalej żwawo manowcami,
Gdzie zadnieje brzask nadziei,
Gdzie mniej ciemno jest przed nami!
Nie rzucajmy na bok okiem,
Bo przepaści pewnie wkoło,
Ale w niebo wzniósłszy czoło,
Śmiałym naprzód idźmy krokiem.
A jeżeli stałość będzie
Towarzyszyć w naszym pędzie,
Mimo sporu, przeszkód wielu
Dojdziem przecie kiedyś celu.

KLARA
Dobrze mówisz, idźmy śmiało!
Prostą drogą zyszczym mało,
Przekonałeś, przyjacielu;
Lepiej mówisz niż dziś rano,
Gdyś ucieczkę z sobą radził.
Ale nużby cię poznano?
Nużby Papkin ufność zdradził?



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

879Zemsta Tekst oryginalny

WACŁAW
Nie patrz w przepaść, moja droga,
Tu do serca nachyl skronie:
Prędko zniknie każda trwoga,
Gdy w miłości wzrok utonie.

KLARA
Zostań zatem w imię Boże,
Masz ode mnie pozwolenie.

WACŁAW
Twoje, Klaro, nie pomoże,
Lubo z życiem równie cenię.

KLARA
I do stryja trafim może,
A to wolą Podstoliny.
Bo wiedz, iż w tej właśnie chwili
Miłość sobie oświadczyli —
Ona skromna, raczka spiekła,
Ale rączkę mu przyrzekła.
Ująć ci ją łatwo będzie,
Pochlebiając w każdym względzie.
Chwal bez miary rozum, cnoty,
Piękność, kształtność jej osoby,
A czym zechcesz, w naszym domu
Tej zostaniesz jeszcze doby.
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WACŁAW
Z komisarza na pisarza!
Zły coś pozór stąd wynika!
Ależ znowu, wszak się zważa
Honor służby u Cześnika.

KLARA
Biegnę, powiem Podstolinie,
Że ktoś z prośbą tu ją czeka.

podając mu rękę
Miej nadzieję — złe przeminie —
Chwila szczęścia niedaleka.

odchodzi w drzwi prawe
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SCENA CZWARTA

WACŁAW
Przed godziną z trwogi mdleje,
Za godzinę — wzorem męstwa.
To nie widzi podobieństwa,
To ma więcej niż nadzieję. —
O płci piękna, luba, droga!
Twoja radość, twoje żale
To jeziora lekkie fale:
Jedna drugą ciągle ściga,
Ta się schyla, ta się dźwiga,
Ale zawsze w blasku słońca,
Zawsze czysta i bez końca! —
A my dumni władcy świata,
Mimo siebie pochwyceni,
Za tym cieniem, co ulata,
Całe życie, z chwili w chwilę,
Przepędzamy jak motyle.
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SCENA PIĄTA

Wacław, Podstolina z drzwi prawych.

PODSTOLINA
Gdzież suplikant72? — O cóż prosi?

WACŁAW
z niskim ukłonem

Tu jest natręt.

PODSTOLINA
Ty młodzianie?

WACŁAW
jeszcze nachylony

Zbyt się winnym może stanie,
Iż tak śmiało wzrok podnosi…
Ha!

PODSTOLINA
Co widzę!

WACŁAW
po krótkim milczeniu

Anna!



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

883Zemsta Tekst oryginalny

PODSTOLINA
Wacław!

WACŁAW
z pomieszaniem

Nie wiem wprawdzie…

PODSTOLINA
To spotkanie!…

WACŁAW
Ty więc jesteś Podstoliną?

PODSTOLINA
Nie wiedziałżeś?

WACŁAW
jak wprzódy

Przed godziną…

na stronie
Co tu mówić! — z jakiej roli? —
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PODSTOLINA
Nie wiedziałżeś, że podstoli
Czepiersiński, mąż mój trzeci,
Niech nad duszą Bóg mu świeci,
Zaślubiwszy mnie na wiosnę,
Już w jesieni leżał w grobie?

WACŁAW
Tak, tak, przypominam sobie.

PODSTOLINA
Oddał ducha na mym łonie.

WACŁAW
roztargniony

Oddał? — tak, tak, oddał pewnie.

PODSTOLINA
Zapłakałam zrazu rzewnie:
Nie mieć męża mocno boli;
Lecz i smutek w czasie tonie.

WACŁAW
roztargniony

Więc utonął pan Podstoli…
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PODSTOLINA
Któż powiada?

WACŁAW
Nie powiada?

Dobrze. — Zatem odejść muszę.

PODSTOLINA
zatrzymując go

Co on myśli? co on gada?
Ty szalejesz, na mą duszę!

WACŁAW
To być może.

PODSTOLINA
czule

Ja cię zwiążę,
Ja cię zamknę, drogi książę.

WACŁAW
Ach, nie powtórz tego słowa!
Patrz, jak wstydem cały płonę
Za studenckie przewinienia.
Ni tytułu, ni imienia
Wacław dalej nie zachowa.
Bo te były —



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

886Zemsta Tekst oryginalny

PODSTOLINA
Cóż?

WACŁAW
Zmyślone.

PODSTOLINA
Wszystko?

WACŁAW
Wszystko, co do joty.

PODSTOLINA
I nie księciem?

WACŁAW
Ani trochę.

PODSTOLINA
Cóż za powód?

WACŁAW
Myśli płoche,

Szał młodości — chęć pustoty —
Jednym słowem, coś bez celu
Jak to każde głupstwo prawie.
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PODSTOLINA
Ależ miłość twa, Wacławie?

WACŁAW
na stronie

Siedźże teraz w wilczym dole73!

PODSTOLINA
Ten rumieniec na twym czole
Jak tłumaczyć? — Ja czekałam,
W całej Litwie cię szukałam,
Lecz o księciu Radosławie
Nikt nie wiedział, nie mógł wiedzieć.

WACŁAW
Byłem… młody…

PODSTOLINA
powtarzając ironicznie

„Byłem młody?”
Ale biegły w swojej sztuce.

WACŁAW
Tego nie wiem.

PODSTOLINA
Są dowody.
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WACŁAW
A to jakie?

PODSTOLINA
Twoja zdrada.

WACŁAW
Żem się zmienił, być to może;
Trudnoż kochać nieustannie!
Lecz gdy karcić mnie wypada,
Cóż przystoi zmiennej Annie? —
Nie szukałaś zbyt daleko,
Nie czekałaś czas zbyt długi —
Podstolemu spadło wieko,
Już ci Cześnik na usługi,
I niech dzisiaj Cześnik ziewnie,
Jutro krajczy będzie pewnie74.
Ja wyrzutów ci nie robię,
Owszem, owszem, szczęść ci Boże,
Lecz co czynić wolno tobie,
Niechże każdy czynić może.
Gdym więc zmieniał czucia moje,
Szedłem tylko w twoje ślady;
I zdradzaliśmy oboje,
Lub też wcale nie ma zdrady.
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PODSTOLINA
Jestem wdową, mój Wacławie.

WACŁAW
Ja żonaty jestem prawie.

PODSTOLINA
Któż ty jesteś, ty zbyt znany?

WACŁAW
Wacław Milczek.

PODSTOLINA
Syn Rejenta?!

Tu, w tym domu…

WACŁAW
kończąc

Zabłąkany.

PODSTOLINA
Jestem trwogą wskróś przejęta —
W oczach ciemno — serce bije —
Jak cię Cześnik tu odkryje!…
Jak rywala pozna w tobie!…
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WACŁAW
Ach, nie znajdzie go już we mnie.

PODSTOLINA
Nie zapieraj się daremnie:
Wszak błagałeś Podstolinę,
By do ciebie wyjść raczyła.
Czegóż żądasz?

WACŁAW
Niechaj zginę,

Jeśli sam wiem. — Bywaj zdrowa!

PODSTOLINA
zatrzymując go

Zawsze jeszcze dawna głowa!
Stój, nie odchodź!

WACŁAW
na stronie

Ach, Papkinie,
Wziąłeś, wziąłeś mnie w niewolę!
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PODSTOLINA
Tyś kochany był jedynie;
Nad sto książąt ciebie wolę! —
Do mych komnat chodź w ukrycie,
Tam bezpieczny będziesz, luby,
Bo cię broni moje życie,
Bo z obrony szuka chluby.
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SCENA SZÓSTA

Podstolina, Wacław, Klara z drzwi prawych.

WACŁAW
ujrzawszy Klarę, boleśnie

Ach!

KLARA
wesoło

I cóż?

PODSTOLINA
To jest…

WACŁAW
Nic nié ma…

KLARA
do Podstoliny

Czegóż żąda?

PODSTOLINA
na stronie

Co powiedzieć?
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KLARA
na stronie

Dobrze idzie — już z nim trzyma.

głośno
Nie powinnam może wiedzieć?

WACŁAW
O, dlaczego!

PODSTOLINA
Wielkiej wagi

Jest interes jegomości,
Działać trudno bez rozwagi.
Zatem, proszę, nie mów słowa,
Że o jego wiesz bytności —
Później całą rzecz wyłuszczę.

WACŁAW
cicho do Podstoliny

Ja odejdę.
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PODSTOLINA
podobnież

Ja nie puszczę.

głośno
Proszę z sobą waszmość pana!
Jego sprawa zawikłana,
Muszę przejrzeć dokumenta.

do Klary, całując ją w czoło
A Klarunia niech pamięta
Nie powiadać nic nikomu.

KLARA
Nikt się w tym nie dowie domu.

PODSTOLINA
Bo nad miarę nam zaszkodzi;
Później powiem, o co chodzi.

odchodzi kiwnąwszy na Wacława, który ze spuszczoną 
głową odchodzi za nią w drzwi prawe
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KLARA
sama

Śmieszniejszego cóż być może,
Jak gdy zwodzić chce zwiedziony!
Ach, jak Wacław w swej pokorze
Zdał się wzywać jej obrony!
Ledwiem, ledwie śmiech wstrzymała,
Ale hola, hola, panno!
Do tryumfu nie masz prawa;
Choć początek dobry miała,
Nie wygrana przeto sprawa.
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SCENA SIÓDMA

Klara, Papkin

PAPKIN
Jak w dezertej75 Arabiji
Złotosiejny wzrok Febowy76

Niesie skwarem śmierć liliji,
Aż nakłoni białej głowy;
A zebrana na błękicie
Płodorodna kropla rosy
Wraca zwiędłej nowe życie
I unosi pod niebiosy —
Równo-władna, równo-czynna
Prezencyja77 twoja miła,
Starościanko miodopłynna,

z ukłonem
Dla twojego sługi była.
Jużem bliski był zwiędnienia,
Gdy twe oko wszystko zmienia.
Oby kiedyś dały bogi,
Abym niosąc odwet78 drogi,
Nim czas raźniej machnie kosą79,
Był twym żarem, był twą rosą.

ukłon głęboki
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KLARA
ironicznie całą tę scenę, oddając niski ukłon

Równie z rytmu80 jak z oręża
Tak sławnego dostać męża
Jest zaszczytem białogłowy81;
Ale każdy dziś młodzieniec
Miłosnymi, czczymi słowy
Zwykł przeplatać ślubny wieniec,
Trudno zawsze dawać wiarę.

PAPKIN
Czyż nie wierzyć, wielkie nieba!
Że się kocha piękną Klarę?
Czyliż na to przysiąg trzeba?

KLARA
Że się kocha — nie potrzeba;
A że zawsze równie będzie
I przysięga nic nie znaczy.

PAPKIN
Ach, na serca mego grzędzie
Niech twe ziarnko bujać raczy:
A zadatek ten twój mały
Puści korzeń wiecznotrwały.
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KLARA
W dawnych czasach rycerz prawy,
Lubo zdobion wieńcem sławy,
Lubo staczał krwawe boje,
Nim oświadczył miłość swoję —
Ku czci drogiej swej kochanki
W turniejowe wjeżdżał szranki82,
Tam na kopią dzielnie gonił,
Po dziesięciu zsadzał z koni,
I dopiero gdy się skłonił
Wziąć nagrodę z lubej dłoni,
Błagał, aby sercu miła
Kochać mu się pozwoliła —
By mu wolno pod jej barwą
Kruszyć kopie, miecze ścierać,
Dla niej tylko żyć, umierać!

PAPKIN
Z tego stroju i z tej broni
Marsowego znać piastuna83,
Co w rycerskiej zbiegł pogoni
Od bieguna do bieguna.
Oby moja Artemiza,
Światu groźne to żelazo,
Krwią jak gąbka napęczniałe,
Przemówiło choć tą razą
Wam na wiarę, mnie na chwałę —
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z coraz większym zapałem
Gdzie na skale gród kamienny,
Gdzie działami mur brzemienny,
Gdzie bagnetów ostre wały,
Gdzie sklepienie z dzid i szabli —
Tam był Papkin — lew zuchwały!
Strzelec boski! — rębacz diabli!
Jęk, szczęk, krzyk, ryk, śmierć dokoła —
Tu bezbronny pardon woła,
Tu dziewica ręce łamie,
Matka płacze, dziecię kwili,
Ale spada moje ramię:
Ci, co żywi, już nie żyli.

Klara parska śmiechem.
Przebacz zapał zgrozo-krwawy
Rycerskiego uniesienia,
Ale widzisz: dość mam sławy,
Brak mi tylko pozwolenia,
Bym w fortunnych stanął rzędzie,
Których celem Klara będzie.

KLARA
Więc zezwalam.
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PAPKIN
klękając

Przyjmij śluby…

KLARA
Hola! teraz lata próby,
W nich dowody posłuszeństwa,
Wytrwałości i śmiałości.

PAPKIN
O królowo wszechpiękności!
Ornamencie człowieczeństwa!
Powiedz: „W ogień skocz, Papkinie” —
A twój Papkin w ogniu zginie.

wstaje

KLARA
Nie tak srogie me żądanie:
Klejnot rycerskiego stanu
Pastwą ognia nie zostanie.
Lecz powtarzam waszmość panu:
Posłuszeństwa, wytrwałości
I śmiałości żądam próby.

PAPKIN
W każdej znajdę powód chluby.
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KLARA
Posłuszeństwa chcąc dać miarę
Milczeć trzeba sześć miesięcy.

PAPKIN
Nic nie gadać?

KLARA
Tak — nic więcéj.

Wytrwałości zaś dam wiarę,
Gdy o chlebie i o wodzie…

PAPKIN
Tylko, przebóg, niezbyt długo.

KLARA
Rok i dni sześć.

PAPKIN
boleśnie

Jestem w grobie…

z ukłonem
Ale zawsze twoim sługą.
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KLARA
Zaś śmiałości — w tym sposobie
Da mi dowód, kto dać zechce:
W oddalonej stąd krainie
Jadowity potwór słynie,
Najmężniejszym trwogą bywa,
Krokodylem się nazywa.
Niech go schwyci i przystawi,85

Moje oko nim zabawi;
Bom ciekawa jest nad miarę
Widzieć żywą tę poczwarę.
To jest wolą niewzruszoną —
A kto spełni, co ja każę,
Ten powiedzie przed ołtarze,
Tego tylko będę żoną.

ukłoniwszy się, odchodzi w drzwi prawe
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SCENA ÓSMA

PAPKIN
po długim milczeniu

Krrrokodyla!

ironicznie
Tylko tyle!

Co za koncept, u kaduka!
Pannom w głowie krokodyle,
Bo dziś każda zgrozy szuka.
To dziś modne, wdzięczne, ładne,
Co zabójcze, co szkaradne! —
Dawniej młoda panieneczka
Mile rzekła kochankowi:
„Daj mi, luby, kanareczka” —
A dziś każda swemu powié86:
„Jeśli nie chcesz mojej zguby,
Krrokodyla daj mi, luby!”

po krótkim milczeniu
Post, milczenie — wszystko fraszka,
Straży przy mnie nie postawi. —
Ale potwór nie igraszka,
Czart, nie Papkin go przystawi.
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idzie ku drzwiom prawym i spotyka się z wybiegającym 
Wacławem
Ha!

WACŁAW
Co?

PAPKIN
Nic.

WACŁAW
rzucając mu sakiewkę

Masz — milcz, bo wiesz!
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PAPKIN
chwytając sakiewką

Wiem.

Wacław odchodzi. Po krótkim milczeniu.
Wiem? — Nic nie wiem! — Czy zostaje,
Czy odchodzi, za co daje,
Nie wiem wcale. — Wiem, że złoto,
Wiem, że dając zrobił ładnie,
Ale nie wiem, od Cześnika
Czy mi na kark co nie spadnie. —
Wiem, jak zdradzę zalotnika,
Że z wiatrówki dmuchnąć gotów,
Ale nie wiem, nie wiem wcale,
Czy na końcu z tych obrotów
Od Cześnika łeb ocalę. —
Wiem i nie wiem — sprawa diabla:
Tutaj kulka, a tu szabla —
Jednak dobrze rzekł pan Benet:

podrzucając sakiewkę
Beatus, qui tenet87.
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SCENA DZIEWIĄTA

Papkin, Cześnik z drzwi środkowych.

CZEŚNIK
Winszuj, waszmość, mi sukcesu!
Dzisiaj moje zrękowiny88:
Już finalnie89, bez regresu90

Słowom dostał Podstoliny.

PAPKIN
Ja wiem, jak to przyszło drogo:
Wszak ci moją to robotą.

CZEŚNIK
O! waściną! — Patrzcie no go!
Mnie się waszeć pytaj o to.

oglądnąwszy się91

Tak mi się tam w dobrą chwilę
Nawinęła snadnie92, mile,
Dała zezek, umizg taki,
Żem posunął w koperczaki. —
Ona daléj w ceregiele —
Ni siak, ni tak, tędy, siędy,
A ja sobie coraz bliżej,
Śród chychotek, śród gawędy
Bliżej… bliżej… cmok! nareszcie —
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dobrodusznie
A! zrobiłem wstyd niewieście;
Jak alkiermes93 wskróś spłonęła —
Mnie konfuzja94 ogarnęła —
Tak że wziąwszy za pas nogi,
Chciałem drapnąć za trzy progi. —
Wtedy ona, mocium panie,
Zawołała: „Stój, Macieju —
Niech się twoja wola stanie,
Ja przyjmuję ją w pokorze —
Masz ten pierścień — szczęść nam Boże!”

PAPKIN
Daj go kaci! wielka sztuka!

CZEŚNIK
w złości

Z rewerencją95, u kaduka,
Bo…

wskazuje drzwi
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PAPKIN
A zawsześ w gniewie skory.

Jakie by to były spory,
Gdybym nie miał krwi zimniejszej —
Ale mówmy o ważniejszej
Teraz rzeczy.

CZEŚNIK
Ja tak radzę.

PAPKIN
Ów młodzieniec od Rejenta,
Co mnie długo popamięta,
Bardzo prosi, czy nie może
Przy waszmości zostać dworze.
Zdatny, zwinny, wierny będzie,
Lecz co z tego?

tajemnie
Mówią wszędzie,

Że za kołnierz nie wyleje96.
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CZEŚNIK
Nie wyleje czy wyleje —
Miejsca u mnie nie zagrzeje:
Bo nie będę z ziemi zbierał,
Co Milczkowi z nosa spadnie…
Chyba gdyby się opierał,
Chciał zatrzymać samowładnie,
Wtedy przyjmę na przekorę.
Będziesz mógł to poznać snadnie,
Bo imprezę inną biorę97:
Za dzisiejszą mą swawolę
I że w murze gdzieś tam dziura,
Gotów pieniać98 mnie szlachciura —
Więc krzyżową99 skończyć wolę,
Pójdziesz wyzwać, mocium panie;
Circa quartam100 i niech mi stanie
U trzech kopców w Czarnym Lesie,

do siebie
Jak mu utnę jedno ucho,
A czej101 z drugim się wyniesie!

PAPKIN
Lepiej pisać.
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CZEŚNIK
A, broń Boże!

Tam objaśnień, tam namowy,
Tam potrzeba tęgiej głowy.

PAPKIN
Muszę przyznać się waszmości:
Od ostatniej mej słabości
Tak zgłupiałem!

CZEŚNIK
To być może.

PAPKIN
Zatem…

CZEŚNIK
Wykręt nie pomoże.

PAPKIN
Miejże, człeku, Boga w duszy,
Nie wysyłaj nieboraka;
Nim mu w lesie utniesz uszy,
Mnie tam spotka hańba jaka —
Wszakżeś mówił dzisiaj rano:
„Miłe mi jest jeszcze życie,
Gotów otruć, zabić skrycie.”
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CZEŚNIK
Skrycie — nie, na boskim świecie!

PAPKIN
niekontent

Ej tam, co tam!

CZEŚNIK
Tać ci przecie

Mnie pod nosem łba nie utnie.

PAPKIN
Diabeł nie śpi.

CZEŚNIK
Bałamutnie!

PAPKIN
pokazując powieszenie

A nużby mnie…

CZEŚNIK
grożąc

Niech spróbuje!
Taką bym mu kurtę skroił!
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PAPKIN
Diabliż mi tam po tej kurcie,
Jak zadyndam gdzie na furcie.

CZEŚNIK
głaszcząc go

Wiesz co, Papciu — spraw się ładnie,
A w kieszonkę grubo wpadnie.

całuje go w czoło i odchodzi w drzwi lewe, Papkin, ze 
skrzywioną twarzą i kiwając głową, w drzwi środkowe
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AKT TRZECI
Pokój Rejenta.

SCENA PIERWSZA

Rejent siedzi przy stoliku i pisze. Dwóch mularzy przy 
drzwiach stoi.

Rejent, MULARZE

REJENT
Mój majstruniu, mówcie śmiało,
Opiszemy sprawę całą;
Na te ciężkie nasze czasy
Boskim darem takie basy102.
Każdy kułak spieniężymy:
Że was bito, wszyscy wiemy.

MULARZ
Niekoniecznie.

REJENT
Bili przecie,

Mój majstruniu.

MULARZ
Niewyraźnie.
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REJENT
Czegóż jeszcze wam nie stało?
Bo machano dosyć raźnie.

MULARZ
Ot, szturknięto103 tam coś mało.

DRUGI MULARZ
Któż tam za to skarżyć zechce!

REJENT
Lecz kto szturka, ten nie łechce?

MULARZ
Ha! Zapewne.

REJENT
A więc bije?

MULARZ
Oczywiście.
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REJENT
Komu kije

Porachują kości w grzbiecie,
Ten jest bity — wszak to wiecie?
A kto bity, ten jest zbity?
Co?

MULARZ
Ha! dobrze pan powiada,

Ten jest zbity.

REJENT
Więc was zbili,

To rzecz jasna, moi mili.

MULARZ
Ta, już jakoś tak wypada.

REJENT
napisawszy

Skaleczyli?

MULARZ
A, broń Boże!

REJENT
Nie, serdeńko?
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MULARZ
Ach, nie.

REJENT
Przecie

Znak, drapnięcie?

MULARZ
pomówiwszy z drugim

Znajdziem może.

REJENT
A drapnięcie, pewnie wiecie,
Mała ranka, nic innego.

MULARZ
Tać, tak niby.

REJENT
Mała, wielka,

Jednym słowem, rana wszelka
Skąd pochodzi?

MULARZ
Niby… z tego…
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REJENT
Z skaleczenia.

MULARZ
Nie inaczej.

REJENT
Mieć więc ranę tyle znaczy,
Co mieć ciało skaleczone:
Że zaś raną jest drapnięcie,
Więc zapewnić możem święcie,
Że jesteście skaleczeni,
Przez to chleba pozbawieni.

MULARZ
O! to znowu…

REJENT
Pozbawiony

Jesteś, bratku, i z przyczyny,
Że ci nie dam okruszyny —

pisze
Zatem, zatem skaleczeni,
Przez to chleba pozbawieni,
Z matką — żoną — czworgiem dzieci.
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MULARZ
Nie mam dzieci.

DRUGI MULARZ
Nie mam żony.

REJENT
Co? nie macie? — nic nie szkodzi —
Mieć możecie — tacy młodzi.

MULARZ
Ha!

DRUGI MULARZ
Tać prawda.

REJENT
napisawszy

Akt skończony.
Teraz jeszcze zaświadczycie,
Że nastawał na me życie.
Stary Cześnik, jęty szałem,
Strzelał do mnie.

MULARZ
Nie widziałem.
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REJENT
Wołał strzelby.

DRUGI MULARZ
Nie słyszałem.

MULARZ
Wołał wprawdzie: „Daj gwintówki!” —
Lecz chciał strzelać do makówki.

REJENT
Do makówki… do makówki…
No, no, dosyć tego będzie —
Świadków na to znajdę wszędzie —
Nie brak świadków na tym świecie,
Teraz chodźcie — bliżej! bliżej! —
Znakiem krzyża podpiszecie. —
Michał Kafar trochę niżej —
Tak, tak — Maciej Miętus — pięknie! —
Za ten krzyżyk będą grosze,
A Cześniczek z żółci pęknie.

MULARZ
Najpokorniej teraz proszę,
Coś z dawnego nam przypadnie.
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REJENT
Cześnik wszystko będzie płacił.

MULARZ
Jakoś, panie, to nieładnie…

REJENT
Byleś wasze nic nie stracił.

MULARZ
Tum pracował…

REJENT
popychając ich ku drzwiom

Idźże z Bogiem,
Bo się poznasz z moim progiem.

MULARZ
Tu zapłata, każdy powie…

REJENT
popychając ku drzwiom

Idź, serdeńko, bo cię trzepnę.

MULARZ
we drzwiach

Ależ przecie…
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REJENT
zamykając drzwi

Bądźcie zdrowi!
Dobrzy ludzie, bądźcie zdrowi!

wracając
Czapkę przedam, pas zastawię,
A Cześnika stąd wykurzę;
Będzie potem o tej sprawie
Na wołowej pisał skórze104.
Lecz tajemne moje wieści,
Jeśli wszystkie z prawdą zgodne,
Tym, czym teraz serce pieści,
Najboleśniej go ubodnę.
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SCENA DRUGA

Rejent, Wacław

REJENT
Wczas przychodzisz, drogi synu,
Pomówimy słówek parę. —

siada i daje znak synowi, aby usiadł
Z niejednego twego czynu
Niezachwianą wziąłem wiarę,
Iż wstępując w moje ślady,
Pobożności kroczysz drogą;
Że złe myśli, podłe rady
Nigdy zwieść cię z niej nie mogą.
Rade temu serce moje,
Quandoquidem105 już przy grobie,
Żyję tylko jeszcze w tobie.

ociera łzy
Sekatury106 — gorzkie znoje,
W nieustannej alternacie107

Składam kornie ciebie gwoli108

Przy Najwyższym Majestacie;
Bo ja tylko, moje dziecię,
Do fortunnej109 twojej doli
Aspiruję110 jeszcze w świecie.
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WACŁAW
Łaski ojca dobrodzieja,
Acz nieczęsty, dowód drogi.

REJENT
W tobie jedna ma nadzieja,
Lecz zazdroszczą mi jej wrogi;
Syna z ojcem chcą rozdzielić,
Chcą się smutkiem mym weselić.
Złego ducha pną mamidła,
Twej młodości stawią sidła.

WACŁAW
Nie rozumiem.

REJENT
Nie rozumiesz?

Starościanka…

WACŁAW
Cna dziewica,

Tę ubóstwiać…

REJENT
Skrycie umiesz…
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WACŁAW
Jeśli była tajemnica,
To dlatego, żem chciał wprzody111

Do sąsiedzkiej skłonić zgody.

REJENT
Mnie z Cześnikiem? — O mój Boże!
Któż jej więcej pragnąć może
Niż ja, człowiek bogobojny.

WACŁAW
Zezwól zatem, abym z Klarą…

REJENT
Być nie może żadną miarą;
Cześnik burda112, ja spokojny.

WACŁAW
Lecz cóż Klara temu winna,
Że czasami stryj szalony?

REJENT
Czy tam winna, czy niewinna,
Innej waści trzeba żony;
I, serdeńko, będzie inna.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

925Zemsta Tekst oryginalny

WACŁAW
Ach, mój ojcze, wyrok srogi…

REJENT
Nieodmienny, synku drogi.

WACŁAW
Moja dola, rzekłeś przecie,
Jednym113 celem na tym świecie.

REJENT
Bóg to widzi i ocenia.

WACŁAW
Ja ją kocham.

REJENT
z uśmiechem

To się zdaje.

WACŁAW
Nie przeżyję rozłączenia.

REJENT
Ja się tego nie przestraszę.
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WACŁAW
I przysięgam.

REJENT
surowo

Zamilcz wasze!

ze słodyczą
Co los spuści, przyjąć trzeba:
Niech się dzieje wola nieba. —
Lecz, serdeńko, gdyś tak stały,
Gdzież dawniejsze twe zapały?
Milczysz — jakże?

ironicznie
Nie do wiary,

Jak o wszystkim wie ten stary!

WACŁAW
Młodość… może…

REJENT
Podstolina

Była quondam114 ta jedyna!
Ta wybrana! Ta kochana!
Teraz bawi u Cześnika.
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WACŁAW
z pośpiechem

Zaręczona Cześnikowi.

REJENT
Póty temu nie uwierzę,
Póki sama nie odpowié.

WACŁAW
Nie odpowié? Podstolina?

REJENT
Zapytałem ją w tej mierze;
A jeżeli Bóg dozwoli,
Przyjmie rękę mego syna.

WACŁAW
Lecz nie przyjmie syn jej ręki.

REJENT
Syn posłuszny, Bogu dzięki. —
Intercyzę115 przyłączyłem,
Gdzie dokładnie wyraziłem:
Która zerwać zechce strona,
Ta zapłaci sto tysięcy.
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WACŁAW
Moje szczęście warte więcéj.

REJENT
Szczęściem będzie taka żona.

WACŁAW
Wprzód mogiła mnie przykryje…
Lecz i Cześnik jeszcze żyje,
On nas spali w pierwszym pędzie.

REJENT
z flegmą, jak zawsze

Ha! — to Cześnik wisieć będzie.
Niech się dzieje wola nieba,
Z nią się zawsze zgadzać trzeba.

WACŁAW
Ojcze!

REJENT
Synu!

WACŁAW
Ostre noże

Topisz w sercu syna twego.
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REJENT
Nie ma złego bez dobrego.

WACŁAW
Zmień twój rozkaz.

REJENT
Być nie może.

WACŁAW
rzucając mu się do nóg

Ach, litości!

REJENT
Tę zyskałeś!

Patrz, ja płaczę.

WACŁAW
wstając

Mieć nadzieję?

REJENT
Nie, serdeńko, być nie może.

WACŁAW
Ja z rozpaczy oszaleję.
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REJENT
Patrz, ja płaczę… ani słowa! —
Cnota, synu, jest budowa,
Jest to ziarno, które sieje…

Wacław odchodzi. Po krótkim milczeniu.
Jeszcze diable116 młoda głowa.
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SCENA TRZECIA

REJENT
Co skłoniło Podstolinę,
Wdówkę tantną117, wdówkę gładką,
Za takową iść gadzinę,
To dotychczas jest zagadką;
Ale wątpić nie wypada,
Iż zamienić będzie rada.

prostując się
Acz i starość bywa żwawa,
Wżdy118 wiek młody ma swe prawa.
Ale Cześnik, gdy postrzeże,
Iż na dudka wystrychnięty,
Może… może… strach mnie bierze,
Apopleksją będzie tknięty…
Niech się dzieje wola nieba,
Z nią się zawsze zgadzać trzeba.
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SCENA CZWARTA

Rejent, Papkin

PAPKIN
wsuwając się trwożliwie

Wolnoż wstąpić?

REJENT
Bardzo proszę.

PAPKIN
z najniższym ukłonem i nieśmiało

Pana w domu i Rejenta
Widzieć w godnej tej osobie
Chluba wielka, niepojęta
Spada na mnie w tejże dobie,
Jak niemylnie pewnie wnoszę?

REJENT
pokornie

Tak jest — sługa uniżony.
Wolnoż mi się w odwet spytać,
Kogom zyskał honor witać?
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PAPKIN
na stronie

Hm! pokorna coś szlachciurka,
Z każdym słowem daje nurka119 —
Niepotrzebne miałem względy.

śmielej
Jestem Papkin.

Rejent wskazuje z ukłonem krzesło na środku stojące. 
Papkin przypatruje się z uwagą Rejentowi, który jak zawsze 
z założonymi na piersiach rękoma, nieporuszenie w miejscu 
stoi. Papkin mówi dalej na stronie.

Jak uważam,
Skończę wszystko bez pomocy.

głośno, wyciągając się na krześle
Jestem Papkin — lew północy,
Rotmistrz sławny i kawaler —
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okazując gestem wstęgi orderowe
Tak, siak, tedy i owędy.
Mądry w radzie, dzielny w boju,
Dusza wojny, wróg pokoju.
Znają Szwedy, muzułmany,
Sasy, Włochy i Hiszpany
Artemizy ostrze sławne
I nim władać ramię wprawne.
Jednym słowem, krótko mówiąc,
Kula ziemska zna Papkina —
Teraz, bratku, daj mi wina.

REJENT
po krótkim wahaniu, na stronie

Nemo sapiens, nisi patiens120.

Dostaje butelkę spod stolika kilimkiem nakrytego, patrzy 
w nią do światła, nalewa lampeczkę i podaje Papkinowi, 
który mówi, co następuje.

PAPKIN
na stronie

O! Brat szlachcic tchórzem podszyt! —
Po zleceniu od Cześnika
Może sobie udrę łyka121.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

935Zemsta Tekst oryginalny

nakrywa głowę — pije
Cienkusz!122

pije
deresz123!

pije

REJENT
na stronie

Nadto śmiało.

PAPKIN
Istna lura, panie bracie,
Cóż, lepszego tu nie macie?

REJENT
Wybacz, waszmość, lecz nie stało.

PAPKIN
Otóż to jest szlachta nasza!

ze wzgardą
Siedzi na wsi — sieje, wieje —
Zrzędzi, nudzi, gdera, łaje.
A dać wina — to nie staje.
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idzie do stolika, nalewa sobie. Rejent nieporuszony 
prowadzi go oczyma
Albo jeśli przyjdzie flasza,
Samą maścią124 już przestrasza;
Potem prosi: „Jeśli łaska” —
Nie proś, nie nudź, hreczkosieju125,
A lepszego daj, u diaska!

REJENT
Ależ mości dobrodzieju…

PAPKIN
pijąc

Mętne, kwaśne nad pojęcie —
Istna lura, mój Rejencie!

REJENT
na stronie

Cierpliwości wiele trzeba;
Niech się dzieje wola nieba.

PAPKIN
Zwiedź piwnice wszystkie moje,
Gdzie z pół świata masz napoje,
Gdzie sto beczek stoi rzędem!
Jeśli znajdziesz co takiego,
Dam ci, bratku, konia z rzędem.
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REJENT
z ukłonem

Pozwól spytać, panie drogi,
Gdyż nie znana mi przyczyna,
Co w nikczemne moje progi
Marsowego wiedzie syna?

PAPKIN
rozpierając się na krześle przy stoliku

Co? Chcesz wiedzieć?

REJENT
Proszę o to.

PAPKIN
Więc staję tu, wiedz, niecnoto,
Z strony jaśnie wielmożnego
Cześnika Raptusiewicza,
Co go ranka dzisiejszego
Twych służalców sprośna dzicza126,
Godna jednak pryncypała,
W jego zamku napaść śmiała.

REJENT
Mówże, waszmość, trochę ciszéj,
Jego sługa dobrze słyszy.
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PAPKIN
Mówię zawsze podług woli.

REJENT
Ależ bo mnie głowa boli.

PAPKIN
jeszcze głośniej

Że tam komu w uszach strzyka
Albo że tam czyj łeb chory,
Przez to nigdy w pieśń słowika
Nie odmienią głos stentory127.

REJENT
słodko

Ależ bo ja mam i ludzi.
Każę oknem cię wyrzucić.

Papkin w miarę słów Rejenta wstaje z wolna, 
zdejmując kapelusz.
A tam dobry kawał z góry.

PAPKIN
O, nie trzeba.
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REJENT
Jest tam który!

Hola!

PAPKIN
Niech się pan nie trudzi.

REJENT
Pan jak piórko stąd wyjedzie.

do służących
Czekać w czterech tam za drzwiami!

PAPKIN
Ale na cóż to, sąsiedzie,
Tej parady między nami?

REJENT
Teraz słucham waszmość pana.

sadzając go prawie gwałtem
Bardzo proszę — bardzo proszę —

siada blisko i naprzeciwko
Jakaż czynność jest mu dana?

nie spuszcza z oka Papkina
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PAPKIN
Jesteś trochę nadto żywy:
Nie wiedziałem, Bóg mi świadkiem,
Że tak bardzo masz słuch tkliwy —
Przestrzeż, proszę, gdy przypadkiem —
Jakieś słówko głośniej powiem.

REJENT
Czy się prędko rzeczy dowiem?

PAPKIN
bardzo cicho

Zaraz — Cześnik bardzo prosi…

REJENT
Hę!
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PAPKIN
Czy głośniej?

na znak potakujący Rejenta mówi dalej
Cześnik prosi…

To jest… raczej Cześnik wnosi,
Że, by skończyć w jednej chwili
Kontrowersją128, co… zrobili…

nie mogąc uniknąć wzroku Rejenta, miesza się coraz 
więcej
Dobrze mówię… co zrobili…
Kontrowersją… jak rzecz znana…
Że tak… to jest… że… sprzy… sprzyja…

odwracając się, na stronie
A to jakiś wzrok szatana,
Cały język w trąbkę zwija.

REJENT
Ja nie jestem pojąć w stanie,
Waszmość prawisz zbyt zawiło.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

942Zemsta Tekst oryginalny

PAPKIN
wstając

Bo to… bo te… wybacz, panie,
Wino trochę mocne było.
A nie jestem zbyt wymowny…

ciszej
Czy tych czterech jeszcze stoi?

REJENT
Jednym słowem — mój szanowny,
Dobry sąsiad czego żąda?

PAPKIN
Lecz się poseł trochę —

REJENT
kończąc

…Boi.
Bądź, serdeńko, bez obawy.

PAPKIN
Więc Cześnika prośba niesie,
Abyś waszmość circa quartam129

U trzech kopców w Czarnym Lesie
Stanął z szablą do rozprawy.
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REJENT
ironicznie

Stary Cześnik jeszcze żwawy!

PAPKIN
ośmielając się

Ba! To wszyscy wiedzą przecie,
Że niemylne jego ciosy —
Wszakże w całym już powiecie
Pokarbował szlachcie nosy,
Tylko jeszcze…

REJENT
Ciszej, proszę.

PAPKIN
oglądając się na drzwi

Prawda, ciszej. — Cicho zatem
Jego grzeczną prośbę wnoszę
I dołączam moją własną
O odpowiedź krótką, jasną.

REJENT
Tę listownie mu udzielę,
Ale jakże się to zgadza:
Wszak ci jutro ma wesele.
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PAPKIN
śmielej

Tamto temu nie przeszkadza:
Rano pierścień — w pół dnia szabla —
Wieczór kielich — w nocy…

REJENT
słodko

Cicho.

PAPKIN
Prawda, cicho.

na stronie
Sprawa diabla,

Ani mrumru. — Czy mnie licho
Tu przyniosło w takie szpony!

REJENT
ironicznie

Wielkiż afekt130 przyszłej żony?
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PAPKIN
Fiu! fiu! fiu! — Taż z miłości
Trzykroć na dzień wpada w mdłości —
Cześnik, także rozogniony,
Jak gromnica ku niej pała —
Będzie para doskonała.
A że wierna w każdej sprawie,
Ręce, nogi w zakład stawię.
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SCENA PIĄTA

Rejent, Papkin, Podstolina

PODSTOLINA
Otóż jestem na wezwanie
W twoim domu, mój Rejencie,
Co dowodem niech się stanie,
Żem zmieniła przedsięwzięcie.
Nie straciłam na namyśle
Niepotrzebnym czasu wiele —
Bo ja rzadko kiedy myślę,
Alem za to chyża w dziele —
I nie mówiąc Cześnikowi:
Mój staruszku, bądźcie zdrowi,
Milsze od was są sąsiady —
Podpisuję twe układy
I w minucie tutaj staję. —

oddając papier złożony
Waszmość panu jeden daję,
Drugi odpis u mnie będzie.
Gdy więc pewność w każdym względzie
I wzajemnie dane słowa,
Witam ciebie jak synowa.
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REJENT
Wielki splendor131 na mnie spływa,
Moja pani miłościwa,
I fortuna132 w złotej nawie
Żagiel dla mnie swój rozpięła,
Gdyś chętliwie i łaskawie
W twoje skarbne serce wzięła
Najkorniejsze prośby moje.
Tak jest, pani miłościwa,
Wielki splendor na mnie spływa;
A na szczepu mego trzaski133

Jeszcze większy spłynąć może,
Bo chcesz z arcywielkiej łaski
Mego syna dzielić łoże.
Niechże mi tu wolno będzie
Na tej lichej, własnej grzędzie,
Polecając waszmość pani
Trwałej przychylności zdroje
I powolne służby moje,
Do maluczkich upaść nóżek,
Jako sługa i podnóżek.

całuje ją w rękę
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PAPKIN
na stronie

Co ja słyszę! Co, u kata!
Zdmuchnął żonę Cześnikowi
I z nią syna swego swata!
Wszak ci Cześnik, gdy się dowie,
Jak szczupaka go rozpłata.

PODSTOLINA
Nie myśl jednak, mój Rejencie,
Że to z gustu do odmiany
Wzięłam inne przedsięwzięcie;
Syn twój, Wacław, był mi znany,
Bardzo znany — jednym słowem,
Na cóż mam się kryć w tej mierze:
Był kochany — kochał szczerze.

PAPKIN
klaskając w palce

Tędy droga!

PODSTOLINA
Cóż to znaczy?

Papkin tu?
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PAPKIN
Tak, Papkin czeka,

Aż go Anna zoczyć raczy.

PODSTOLINA
do Rejenta

Waszmość cierpisz tego człeka?

do Papkina
Precz mi z oczu!

PAPKIN
z pośpiechem

Idę.

REJENT
Czekaj,

Wasze!

PAPKIN
Czekam.

REJENT
Odpis przecie.
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PODSTOLINA
On to zdradną swą wymową
Mnie, zbyt słabej, mnie, kobiecie,
Opłakane wyrwał słowo.

PAPKIN
Ja?

PODSTOLINA
I gdyby nie ta zmiana,

Szłabym biedna w moc tyrana.

PAPKIN
do siebie

Dzień feralny134!

REJENT
do Podstoliny

Wola nieba,
Z nią się zawsze zgadzać trzeba.
Ale teraz moje zdanie,
Że gdy Cześnik nie wie jeszcze
O nam chlubnie zaszłej zmianie,
Lubo w piśmie rzecz umieszczę,
Dobrze będzie, gdy z twej strony
Papkin weźmie zapewnienie
I powtórzy to, co w liście.
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PAPKIN
na stronie

Chce mnie zgubić, oczywiście!

REJENT
Daj mu, pani, twe zlecenie,
A ja skreślę słówek parę.

odchodzi
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SCENA SZÓSTA

Podstolina, Papkin

PAPKIN
odprowadzając go oczyma

Podstolino! mam dać wiarę?
Co to znaczy? gdzie sumienie?

REJENT
ukazując głową w drzwiach

Proszę ciszéj.

PAPKIN
Prawda, ciszéj.

na stronie
I przez mury czart ten słyszy.

cicho do Podstoliny
Ach, co robisz, Podstolino?
Z twej przyczyny wszyscy zginą —
Czyliż Cześnik ci nie znany?
On nie zniesie tego sromu135,
On pochodnią i żelazem
Śmierć wyrzuci w wasze ściany,
Gruz zostawi z tego domu.
Bój się Boga, chodźmy razem
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oglądając się i odprowadzając coraz dalej na stronę
Ach, ty nie wiesz, gdzieś przybyła…
W jakiej strasznej jesteś toni…
Cicho!… Gdyby nie w tej dłoni
Artemizy groźna siła,
Już by… sza!… Niech Bóg nas broni!…
Dalej we drzwi i na schody.

PODSTOLINA
wyrywając się

Wolna droga.

PAPKIN
Niekoniecznie,

Czterech stoi.

PODSTOLINA
Lecz weź wprzody

Pożegnanie dla Cześnika:
Kłaniaj mu się bardzo grzecznie,
Powiedz oraz, jak mą duszę
Zbyt boleśnie żal przenika,
Że się tak z nim rozstać muszę —
Niech porywczo mnie nie gani…
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PAPKIN
Banialuki136, moja pani,
Tych ode mnie nie usłyszy.
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SCENA SIÓDMA

Podstolina, Papkin, Rejent

REJENT
Ciszéj z łaski.

PAPKIN
Prawda, ciszéj.

REJENT
Oto jest list do sąsiada…

PAPKIN
Ambasada137 diable śliska!

REJENT
Żegnam.

PAPKIN
w ukłonach

Papkin nóżki ściska.
Za przyjęcie dzięki składa.

Ukłony i ceremonie aż do końca sceny.
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REJENT
Nie ma za co.

PAPKIN
O, i owszem.

REJENT
odprowadzając go

Sługa, sługa uniżony.

PAPKIN
Proszę wrócić.

REJENT
Nie wypada.

PAPKIN
Suplikuję138.

REJENT
Tylko z góry.

PAPKIN
Nie pozwolę.
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Drzwi otwierają się i widać czterech pachołków.

REJENT
Jest tam który!

PAPKIN
O, bez wszelkich ceremonii.

REJENT
do pachołków

Panu temu wskazać drogę.

PAPKIN
Ściskam nóżki — trafić mogę.

REJENT
Wziąć pod ręce — nie bez laski —
Schody ciemne — macać trzeba —

PAPKIN
Ściskam nóżki — zbytek łaski. —

z ukłonem, jednym susem za drzwiami się znajduje, drzwi 
się zamykają, słychać łoskot, jak gdyby kto zleciał ze schodów.

Podstolina idzie ku Rejentowi.
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REJENT
wracając

Niech się dzieje wola nieba,
Z nią się zawsze zgadzać trzeba!
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AKT CZWARTY
Sala w domu Cześnika. Oprócz drzwi bocznych jedne większe 
w głębi, po prawej stronie od kaplicy, stoły po obu stronach, 
na stole po prawej stronie kałamarz i co trzeba do pisania, 
butelka i para kieliszków, w głębi przybijają girlandy.

SCENA PIERWSZA

Cześnik, Dyndalski
Przy podniesieniu kurtyny Dyndalski stoi przy siedzącym 

Cześniku, trzymając dwie karabele, trzecią Cześnik ogląda 
podczas pierwszych wierszy. W głębi Śmigalski i Perełka.

CZEŚNIK
trzymając karabelę

No, Śmigalski! Czas przyspiesza,
Dalej, dalej na deresza139:
Inwitacją140 nieś piorunem
I spełń gładko me rozkazy. —
Powtórz wszystkim po trzy razy,
Że na jutro, ja, pan młody,
Na weselne proszę gody.
Rozumiesz? No! Ruszaj z Bogiem. —
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Śmigalski odchodzi. Po krótkim milczeniu.
Hej, Perełka! waść mi jutro
Nie zaglądaj do blaszanki,
Bobym waści przypiekł grzanki141,
Jutro sztukę pokaż światu:
Nie żałować, mocium panie,
Cynamonu i muszkatu142,
I wszelkiego aromatu143,
Aby było, jak należy.
Masz do ryby szafran144 świeży
I bakalii145 po dostatku —
Niechże będzie dobrze, bratku.

PEREŁKA
Jakaż cyfra146, jaśnie panie,
Na pośrodku stołu stanie?

CZEŚNIK
M.H. — M.H. — Maciej, Hanna.
W górze serca, w dole Vivat147,
A z konceptem148 wszystko wszędzie.

PEREŁKA
Jaśnie panie, dobrze będzie.

na znak odchodzi
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CZEŚNIK
po krótkim milczeniu, oglądając karabelę

Długo Papkin coś nie wraca.
Rejent siedzi jak lis w jamie,
Skąd wykurzyć — ciężka praca;
Lecz wyciągnie moje ramię,
Jeśli jakie, mocium panie,
Korowody robić zechce.

DYNDALSKI
Ba! — bo kto bądź nieuroku150

Z jaśnie panem w szranki stanie,
Tego wcześnie coś w nos łechce.

CZEŚNIK
oddając jedną, a biorąc drugą karabelę

A łechtliwej diable skóry
Ci z palestry151 ichmościowie;
Nie dotrzyma żaden kroku,
Chociaż wyjdzie czasem który.

DYNDALSKI
Ba!
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CZEŚNIK
dobywając szabli

He, he, he, Pani Barska152!
Pod Słonimem, Podhajcami,
Berdyczowem, Łomazami153

Dobrze mi się wysłużyła.
Inna też to sprawa była!
Młódź, acz dzielna, w boju dziarska,
Prym154 dawała starszym w radzie,
Tak jak w poczet Bóg nas kładzie.
Ale teraz to się staje,
Że od kury mędrsze jaje.

po krótkim milczeniu
Tęga głownia155, mocium panie —
Lecz demeszkę156 przecie wolę.

odmieniwszy szabli
Ej, to śmiga! — jakby wrosła —
Niejednego ona posła
Wykrzesała z kandydata157;
Niejednemu pro memoria158

Gdzieś przy uchu napisała:

machając
„Jak się wznosi, ledwie błyśnie —
Oddaj się Bogu, jak świśnie!”
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SCENA DRUGA

Cześnik, Papkin
Dyndalski pomógłszy przypasać karabelę Cześnikowi, 

odchodzi w drzwi lewe.

CZEŚNIK
Jesteś przecie…

PAPKIN
kapelusz na bakier, ale włosy i suknie trochę w nieładzie

Z suchym gardłem —
Pozwól kapkę. To mi sprawa!

nalewa sobie i pije
Toż mu pieprzu w nos natarłem,
Aż mu urósł na trzy piędzie!

CZEŚNIK
Toż to teraz pływać będzie!
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PAPKIN
Lecz ten Rejent sztuczka żwawa,
I szatańska przy tym postać;
Omal, omal żem nie musiał
Artemizy z pochew dostać.
Lecz się bałem, mówiąc szczerze,
Bo jak zwącha moje ramię,
Czart ją chyba zdzierży w mierze.

CZEŚNIK
Jak ten nequam159 ostro kłamie!
Lecz cóż Rejent? będęż wiedzieć? —

PAPKIN
Przyjął grzecznie — prosił siedzieć —
Dodał wina, zieleniaka160 —

CZEŚNIK
jakby do siebie

Otruł pewnie…

PAPKIN
Jak to? co to?

CZEŚNIK
Nie, nie…
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PAPKIN
Ale…

CZEŚNIK
I cóż dalej?

PAPKIN
Otruł, mówisz?

CZEŚNIK
Z tą niecnotą

Nie ma żartu, mocium panie.

PAPKIN
Mnie bez tego… coś tu pali.

CZEŚNIK
Jakże przyjął me wyzwanie?
Cóż?

Milczenie.
A tam co? głuchoniemy?

Papkin osłupiały, nie patrząc się, oddaje list.
Aha! z listu się dowiemy.
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czyta
Co, co, co, co!

prędko
co, co, co, co!

postępując w największej złości ku Papkinowi, za każdym 
krokiem krzyczy „co!”, jakby nie mógł słów znaleźć

Papkin cofa się aż za stolik, po lewej stronie stojący.
Co, co, co, co!

PAPKIN
To, to, to, to!

CZEŚNIK
Podstolina…

PAPKIN
płaczliwie sens kończąc

Nam skrewiła161.

CZEŚNIK
Do Rejenta…

PAPKIN
jak wyżej

…zabłądziła.
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CZEŚNIK
Do Rejenta… do Rejenta?
I chce… chce pójść…

PAPKIN
truchlejąc

…za Wacława.

CZEŚNIK
I tyś milczał, ćmo przeklęta!…
Ale krótka będzie sprawa…
O płci zdradna! czci niewarta!
Obyś była jak ta karta
W moim ręku teraz cała.

mnąc list
Tak, tu…

PAPKIN
wpadając w mowę, na stronie

Z pyszna by się miała!
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CZEŚNIK
Utarłbym cię w proch z kretesem —
Ale czasu nie chcę tracić.
Do weselnej sarabandy162

Muszę skrzypka im zapłacić —
Niech im zagra, a od ucha!
Aż się Rejent w kółko zwinie!
Pozna szlachcic po festynie163,
Jak się panu w kaszę dmucha!
Hola, ciury164! Hej, dworzanie!
Dalej za mną, mocium panie!

wychodzi środkowymi drzwiami
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SCENA TRZECIA

Papkin, później Dyndalski.

PAPKIN
po długim milczeniu krzywi się, potem macając się 

po brzuchu
Tu coś boli. — Oj! aj! piecze —
Ach, to wino! takie męty!
O zbrodniarzu! O przeklęty!
Taką piękną niszczysz różę!

Dyndalski wychodzi z drzwi lewych.
Ach, Dyndalsiu, cny człowiecze!
Ach, powiedzcie, czy być może?

DYNDALSKI
Co, czy może?

PAPKIN
Że ta żmija,

Ten w Rejenta czart wcielony,
Dziś trucizną mnie zabija?

DYNDALSKI
Ej, gdzie znowu!
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PAPKIN
Nie wierzycie?

DYNDALSKI
Kto by się tam i łakomił
Na waszmości nędzne życie!

PAPKIN
Nic nie będzie zatem złego?

DYNDALSKI
Ej, nie.

PAPKIN
Cześnik mówił przecie…

DYNDALSKI
Ha, to znowu co innego.
Jaśnie panu wszystko w świecie
Tak jest znane, jakby komu,
Mój paniczu, w własnym domu.
Otruł! — proszę! — co za psota!

PAPKIN
Jakaż wasza teraz rada?
Robić, począć co wypada?
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DYNDALSKI
Ha!

zażywa
Po księdza posłać trzeba —

wychodząc w drzwi środkowe
Proszę, proszę, to niecnota!
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SCENA CZWARTA

PAPKIN
rzucając się na krzesło

Umrzeć, umrzeć! Wielkie nieba!

po krótkim milczeniu
Lecz gdzież była moja głowa!
Jam go beształ, mieszał z błotem,
On traktament165 miał dać potem;
I ten pośpiech jego wielki,
Z jakim wziął się do butelki,
Z jakim nalał lampkę całą.
Jeszcze że mi było mało! —
Tak, połknąłem, mam truciznę,
Już się z tego nie wyśliznę,
Więc testament mój ułożę —

z płaczem nieprzesadzonym
Potem kupię wieczne łoże,
Potem pogrzeb swój zapłacę —
Potem — Requiescat in pace.166

Papkin, ocierając często z łez oczy, pisze czas jakiś.
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SCENA PIĄTA

Papkin, Cześnik, Dyndalski

CZEŚNIK
Hola, hola, nie tak zrobię —
Wszystko to są z mydła bańki —
Lepszą zemstę przysposobię,
Ale trzeba zażyć z mańki167.
Bylem syna dostał w siatkę,
Mam dla niego dobrą klatkę;
A tatulem się nie straszę,
Potem o tem…

do Papkina
Puszczaj wasze.

PAPKIN
nie oglądając się

Ja testament teraz piszę.

CZEŚNIK
Niechże o tym już nie słyszę,
Bo do czubków168 odwieźć każę.
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PAPKIN
wstając

Czy tak? —

do siebie
Zaraz legat169 zmażę.

Papkin przenosi się do stolika, po lewej stronie będącego.

CZEŚNIK
do Dyndalskiego

Siadaj waść tu — zmaczaj pióro,
Będziesz pisał po mym słowie170.

DYNDALSKI
Stawiam tytle171 niezbyt skoro.

CZEŚNIK
Właśnie babskiej trzeba ręki.
Życie w zakład, gaszka złowię —
Dobrze będzie.

DYNDALSKI
usiadłszy bokiem do widzów naprzeciwko Cześnika 

i wkładając okulary
Bogu dzięki!
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CZEŚNIK
Teraz trzeba pisać właśnie
Jakby Klara do Wacława.

DYNDALSKI
O! o!

CZEŚNIK
No, cóż: o, o — ?

DYNDALSKI
podnosząc się

Jaśnie
Panie, wszak to despekt172 dla niej.

CZEŚNIK
Co się waszeć o to pyta!
Maczaj pióro — pisz i kwita.

Dyndalski siada wyprostowany na brzeżku krzesła 
i macza pióro, Papkin w ciągu tej sceny pisze, czasem 
wstaje, przechodzi się w głębi, macza pióro u stolika, przy 
którym Cześnik siedzi, znowu siada, ciągle płacząc, wszakże 
bez przesady.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

976Zemsta Tekst oryginalny

CZEŚNIK
po krótkim myśleniu

Tylko że to, mocium panie,
Aby udać, trzeba sztuki.
Owe brednie, banialuki,
To miłosne świegotanie…

myśli
Jak tu zacząć, mocium panie?

DYNDALSKI
podnosząc się

Cnym afektem ulubiony…

CZEŚNIK
O… o… o… o!… Jak od żony —
A tu trzeba pół, ćwierć słowa,
Ni tak, ni siak — niby owa:
„I chciałabym, i boję się”.
O! — już wiesz — no! — na tym sztuka…
Lecz nie waści w tym nauka.
Pisz waść:

nuci
Zaraz.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

977Zemsta Tekst oryginalny

nuci dyktując
Bardzo proszę.

pokazując palcem na pismo
Co to jest?

DYNDALSKI
podnosząc się, jak to za każdą razą, kiedy mówi do 

Cześnika
„B”.

CZEŚNIK
To?

DYNDALSKI
„B” duże —

A capite173, jaśnie panie.

CZEŚNIK
przez stół patrząc

„B”? — to kreska — gdzież dwa brzuszki?

DYNDALSKI
Jeden w spodzie, drugi w górze.
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CZEŚNIK
dostając okularów

Cóż u czarta.

bierze papier
Tać jest — duże —

Tu Papkin nachyla się przez Cześnika, chcąc zmaczać 
pióro, ten go odtrąca mówiąc co niżej, potem prowadzi go 
oczyma aż na miejsce.
Czy go!…

Papkin odtrącony odchodzi, przystępując z tylu do stolika 
stąpa na nogę Dyndalskiemu.

DYNDALSKI
Ta, bo!

CZEŚNIK
przypatrując się pismu

„B”, „B” duże.
Kto pomyśli, może zgadnie.
No, no — pisz waść — a dokładnie.
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dyktuje
Bardzo proszę… mocium panie…
Mocium panie… me wezwanie…
Mocium panie, wziąć w sposobie,
Mocium panie… wziąć w sposobie,
Jako ufność ku osobie…
Mocium panie, waszmość pana;
Która, lubo mało znana…
Która, lubo mało znana…

pokazując palcem
Cóż to jest?

DYNDALSKI
podnosząc się

Żyd174, jaśnie panie.
Lecz w literę go przerobię.

CZEŚNIK
Jak mi jeszcze kropla skapie,
To cię trzepnę tak po łapie,
Aż proformę175 wspomnisz sobie. —
Czytaj waść.

Dyndalski obciera pot aż po karku.
No! jak tam było?
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DYNDALSKI
czyta

Bardzo proszę, mocium panie,
Mocium panie, me wezwanie,
Mocium panie, wziąć w sposobie,
Mocium…

CZEŚNIK
wyrywa i drze papier

Niech cię czarci chwycą
Z taką pustą mózgownicą!
„Mocium panie” — cymbał pisze!

DYNDALSKI
Jaśnie pana własne słowo.

CZEŚNIK
Milcz, waść! — przepisz to de novo176,
„Mocium panie” opuść wszędzie.

DYNDALSKI
chcąc zbierać kawałki

Z tych kawałków trudno będzie.
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CZEŚNIK
Pisz de novo — pisz, powiadam —
Mózgu we łbie za trzy grosze!
Siadaj! — siadaj, mówię.

DYNDALSKI
Siadam.

CZEŚNIK
I powtarzaj.

dyktuje
Bardzo proszę,

Moć…

zatyka sobie usta

DYNDALSKI
powtarzając napisane

Moć.
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CZEŚNIK
zrywając się

Co, moć? cóż moć znaczy?
Z tym hebesem177 nie pomoże;
Trzeba zrobić to inaczej. —
Nawet lepiej będzie może,
Gdy wyprawię doń pacholę
Z ustną prośbą. — Tak, tak wolę. —
Słuchaj. — Idź mi… Ależ, ale!
Rejentowicz od nikogo
Nie jest u mnie znany wcale.

PAPKIN
obojętnie

Wszyscy go tu poznać mogą,
Wszak był rano.

CZEŚNIK
Co? ów młody?

Komisarzem co się mienił?

PAPKIN
Nie inaczej.
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CZEŚNIK
Na me szkody

W me komnaty ćwik się wkrada,
A ten milczy, nie powiada!

PAPKIN
obojętnie

Abym milczał, dał to złoto.

CZEŚNIK
biorąc się za głową

O dla Boga! ty niecnoto!

PAPKIN
Kto już na pół w grobie stoi,
Twego gniewu się nie boi.

rzucając sakiewkę na ziemię
Cóż ten kruszec w takiej porze!

CZEŚNIK
Milcz mi, wasze!
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PAPKIN
Któż go ceni!

Na cóż mi się przydać może? —

Kiedy Dyndalski chce podnieść sakiewkę, Papkin go 
uprzedza, kończąc mowę.
Chyba tylko do kieszeni.

CZEŚNIK
Cicho, cicho, bez hałasu.
Teraz na to nie ma czasu —
Ale jakem szlachcic prawy,
Zdasz mi poczet179 z twojej sprawy.

do Dyndalskiego
Wasze idź mi — wypraw Rózię,
Niech do Milczka wkraść się stara,
Niech młodemu Wacławowi,
Paniczowi — no wiesz? — powié,
Że go prosi panna Klara,
By nie mówiąc nic nikomu
Chciał na chwilę przyjść łaskawie —
Aby nie był wżdy w obawie,
Bo Cześnika nie ma w domu.
No, rozumiesz?
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DYNDALSKI
Dokumentnie.

CZEŚNIK
Sam tymczasem zwiń się skrzętnie:
Kilku ludzi u wyłomu
Postaw w krzakach. — Jeno nogą
Gaszek będzie za granicą,
Łapes capes180 — niech go chwycą;
A pójść nie chce — związać mogą.

DYNDALSKI
Ależ despekt, jaśnie panie,
Tak postąpić jakby z ciurą.

CZEŚNIK
Wasze byłeś, jesteś rurą. —
Jak rozkażę, tak się stanie.

chce odejść

PAPKIN
zastępując drogę

Cześniku.

CZEŚNIK
Cóż?
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PAPKIN
podając pióro

Jako świadek.

CZEŚNIK
Idź do kata!

odchodzi z Dyndalskim w drzwi środkowe

PAPKIN
sam, powtarzając

„Idź do kata!”
Wdzięczność ludzi, wielkość świata —
Każdy siebie ma na względzie
A drugiego za narzędzie.
Póki dobre — cacko, złoto;
Jak zepsute — ruszaj w błoto.
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SCENA SZÓSTA

Papkin, Klara z drzwi prawych.

PAPKIN
O mych myśli ty bogini!
O ty jedna litościwa!
Pasmo życia jad przerywa,
Ale serce, jakby w skrzyni,
Miłość k’tobie zawsze kryje.

KLARA
Cóż się stało?

PAPKIN
Już nie żyję. —
Byłbym przywiózł krokodyla,
Byłbym zyskał twoją rękę;
Lecz ostatnia przyszła chwila,
Dziś rycerską kończę mękę.

KLARA
na stronie

Stracił zmysły do ostatka.

PAPKIN
Ten testament wręczę tobie:
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Racz posłuchać, jakby matka,
I zapłakać na mym grobie.

czyta, łzy często ocierając

Ja, Józef Papkin, syn mego ojca Jana Papkina…

czule
Jana, Jana — Jan mu było

czyta

Będąc zupełnie zdrów na ciele i umyśle, ale nie 
mogąc wiedzieć, kiedy umrę…

Oczywiście.

bo jestem otruty przez rejenta Milczka 
w lampce wina…

W lampce wina

robię ten testament, czyli ostatnie rozporządzenie 
mojego ruchomego i nieruchomego majątku. 
Nieruchomym rozporządzać nie mogę, bo żadnego 
nie mam…
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Nie mogę…

Ruchomości zaś rozdaję. — Tej, którąm zawsze 
kochał, czcił, szanował i ubóstwiał, JW-ej Klarze 
Raptusiewiczównie, starościance zakroczymskiej, 
daruję angielską gitarę i rzadką kolekcyją motyli, 
będącą teraz w zastawie. — Artemizę…

Cześnikowi dać ją chciałem,
Ale teraz przemazałem.

Artemizę dostanie najdzielniejszy rycerz w Europie, 
pod warunkiem, aby pomnik postawił na mym 
grobie. — Z resztą ruchomości chcę być pochowany 
(ociera łzy). — JW. Cześnika zaś i JW. Starościankę, 
jako egzekutorów181 testamentu, suplikuję, aby moje 
wszystkie długi, jakie się tylko pokażą, nie płacili, gdyż 
chcę przez to braciom moim różnego stanu i wyznania 
zostawić po sobie pamiątkę.

Józef Papkin

Józef Papkin incognito182 —
Na tytuły miejsca nie ma —
Weź więc — i co tu wyryto,
Niech twa pamięć wiecznie trzyma.
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SCENA SIÓDMA

Papkin, Klara, Wacław z drzwi lewych.

WACŁAW
Klaro, Klaro, co się dzieje!
Los nas ściga nazbyt srogo —
Wszystkie drogie nam nadzieje
W jednej chwili przepaść mogą.

KLARA
Mów ostrożnie.

WACŁAW
spojrzawszy na Papkina

Zapłacony. —
Podstolina w naszym domu —
Bo plan ojca niewzruszony
Ją zaślubić mnie przymusza.

KLARA
Przebóg!
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WACŁAW
A ta podła dusza,

Bez litości i bez sromu,
Nie zważając me wyznania,
Jego woli ucho skłania.

KLARA
Ach, Wacławie, nie mam władzy
Mówić, radzić w tej potrzebie,
Bo truchleję tu o ciebie. —
Ach, ty nie znasz mego stryja!
W porywczości nie ma granic.

WACŁAW
Nie lękaj się nadaremnie:
Komisarza wszak zna we mnie.

PAPKIN
obojętnie

O, komisarz teraz za nic.

WACŁAW
Więc zdradziłeś?…

PAPKIN
Powiedziałem.
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WACŁAW
A, niegodny!…

KLARA
wstrzymując go

O, mój drogi,
Nie powiększaj mojej trwogi.

WACŁAW
Niech przynajmniej go ukarzę.

KLARA
Śmierć zadajesz twojej Klarze.

PAPKIN
Kto już w grobie jedną nogą,
Na tym groźby nic nie mogą.

WACŁAW
Co on mówi?

KLARA
Próżna zwada —

Uchodź, uchodź, nie trać chwili.
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PAPKIN
O, i moja taka rada,
Bo się właśnie Cześnik sili
Zwabić cię tu w swoje szpony —
Poczt183 hajduków rozstawiony
Chwyci, zwiąże cię w potrzebie.

KLARA
Jeszczeż mało to dla ciebie!

WACŁAW
Lecz jak będzie?…

KLARA
w trwodze

Dziś napiszę.

WACŁAW
Dziś wieczorem…

KLARA
Hałas słyszę…

WACŁAW
To, com mówił…
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KLARA
prosząc

Potem, potem.

WACŁAW
idąc ku drzwiom lewym

Idę teraz, lecz z powrotem…
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SCENA ÓSMA

Klara, Papkin, Wacław, Cześnik, Dyndalski, hajduki 
z różnych stron.

CZEŚNIK
zastępując w drzwiach lewych

Hola, hola, mocium panie! —
Objechałem jak bartnika184.

WACŁAW
I cóż złego mi się stanie?
Widzę dużo przeciwnika,
Lecz nie myślcie, że się boję. —

do Cześnika
Jeśliś zbójca — masz mię, stoję.
Ale jeśliś człowiek prawy,
Jaką taką daj szablinę —
W Bogu wiara, że nie zginę.
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CZEŚNIK
Lubię, chłopcze, żeś mi żwawy —
Lecz nie o tym teraz mowa,
Daj więc baczność185 na me słowa:
Rejent wykradł narzeczonę
I chce tobie dać za żonę;
Miałby tryumf w tym sposobie,
Lecz ja umiem radzić sobie —
Lub do turmy186 pójdziesz na dno,
Gdzie, że siedzisz, ciężko zgadną,
Albo — rękę oddasz Klarze. —
A jeżeli Starościanka
Pójść nie zechce do ołtarza,
Jest tu druga jej bratanka,
Tej za ciebie pójść rozkażę. —
Tobie żonka jakby nimfa187,
Podstolinie grochowianka188,
Rejentowi tęga fimfa,
A mnie zemsta doskonała —
Tak się skończy sprawa cała.

Milczenie.

WACŁAW
Ale…
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CZEŚNIK
Tutaj nie ma ale.

WACŁAW
Zaraz…

CZEŚNIK
Zaraz albo wcale!

WACŁAW
do Klary

Mamyż wierzyć?

KLARA
Ha, to wierzmy. —

do Cześnika
Ślub brać dziś?

CZEŚNIK
Dziś.

Klara obraca się ku Wacławowi jakby o odpowiedź.

WACŁAW
Ha, więc bierzmy.
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CZEŚNIK
Zatem rękę daj dziewicy —
Nie od tego, widzę, ona.
Pleban czeka już w kaplicy
Dalej żwawo.

na stronie
Rejent skona.

Odchodzą do kaplicy.

PAPKIN
testament w ręku

O fortuno tygrysico!
I trucizna, i wesele —
To za wiele! to za wiele!

Odchodzą do kaplicy.
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SCENA DZIEWIĄTA

DYNDALSKI
zbierając kawałki swojego pisma

Jak co sobie ubrda w głowie,
To i klinem nie wybije.
Żebym pisał, co się zowie,
Jak już długo z Bogiem żyję,
Tegom jeszcze nie powiedział;
Grzechem prezumpcyja189 taka —
Ale jednak rad bym wiedział,
Czemu dzisiaj zszedł na żaka?
Co on sobie — tylko proszę —
Mógł do tego „B” upatrzyć?
Co nie staje tej literze?
Czy brak w kształcie, czy brak w mierze?
Ot, krzyż Pański, a ja znoszę.

siada i składa kawałki
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SCENA DZIESIĄTA

Dyndalski, Rejent
Rejent wchodzi, oglądając się na wszystkie strony.

REJENT
kładąc rękę na ramieniu Dyndalskiego, który go nie 

widział
Dobry wieczór, panie bracie.
Cóż to, dżumę w zamku macie?
Żywej duszy. — Nie ma komu
Odpowiedzieć, pan czy w domu.

DYNDALSKI
Jest, do usług.

REJENT
Rzecz ciekawa.

Cześnik wyzwał mnie na rękę:
Acz nie moja to zabawa,
Rzekłem jednak: wola nieba,
Z nią się zawsze zgadzać trzeba.
I wyszedłem, i czekałem,
Tak, czekałem nadaremnie.
Może wróżył zbyt zuchwale,
Że mu Rejent nie dotrzyma?
Ale Rejent był na dziale190,
Zucha tylko jeszcze nié ma.
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DYNDALSKI
Ej, łaskawy mój Rejencie,
Nie wyzywaj go na cięcie,
Bo jak machnie po pętlicach191,
Zdywiduje192 jak Bóg Bogiem.

GŁOSY W KAPLICY

Wiwat! wiwat! Państwo młodzi!

REJENT
Któż wesele tu obchodzi?

DYNDALSKI
Rejentowicz.

REJENT
jak oparzony

Być nie może!

CZEŚNIK
za sceną

Hej, Dyndalski! tam do czarta!
Okulbaczyć mi dzianeta193!

wychodząc
Już kaducznie przeszła czwarta.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1002Zemsta Tekst oryginalny

SCENA JEDENASTA

Rejent, Cześnik
Cześnik przyszedłszy na przód sceny spostrzega Rejenta, 

staje jak wryty. Rejent kłania się nisko. Czas milczenia, oko 
w oko patrzą. Cześnik chwyta za szablę, to samo i Rejent. 
Czas jakiś zastanowienia. Cześnik zdaje się walczyć z sobą. 
Dyndalski wybiega do kaplicy.

CZEŚNIK
na stronie

Nie wódź mnie na pokuszenie,
Ojców moich wielki Boże!
Wszak gdy wstąpił w progi moje,
Włos mu z głowy spaść nie może.

Odpasuje i rzuca karabelę na stół. Rejent zawiesza czapkę 
na rękojeści swojej szabli.
Czego żądasz?

REJENT
Mego syna.

CZEŚNIK
Ha! ha! rozkosz mi jedyna!
Będziesz zadość miał z tej strony —
Ale z żoną czy bez żony?
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REJENT
wstrzymując się

To… za wiele…

CZEŚNIK
Co za wiele? —

Tyś mi ukradł moją wdowę,
By ją zmienić na synowę —
Jam zatrzymał twego syna,
By mu sprawić tu wesele —
Masz więc byka za indyka.
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SCENA DWUNASTA

Ciż sami, Klara, Wacław, Papkin, Dyndalski, dworzanie, 
kobiety, wszyscy z bukietami wychodzą z kaplicy.

WACŁAW
Ach, mój ojcze!

KLARA
Ach, mój stryju,

Niech się skończy ta zawiłość!

WACŁAW
klękając

Przebacz, ojcze, i wzajemną
Pobłogosław naszą miłość!

REJENT
Wstań, serdeńko, i chodź ze mną.
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SCENA TRZYNASTA

Ciż sami, Podstolina

PODSTOLINA
Mamże wierzyć, co się dzieje,
Wacław z Klarą —

REJENT
na stronie

Oszaleję!

PODSTOLINA
Tak jest, wierzę, już się stało! —
Więc wam powiem — i niemało.
Chciałam za mąż pójść czym prędzéj,
By nie zostać całkiem w nędzy —
Ów majątek zapisany
Na czas tylko był mi dany,
A w istotnym wiecznym darze
Dziś przypada szczęsnej Klarze.

REJENT
na stronie

Dwa majątki — kąsek gładki —
Coś stryjowi żal tej gratki194.
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CZEŚNIK
na stronie

Zamienił stryjek
Na siekierkę kijek.

PODSTOLINA
Ale przez to dziś nie tracę:
U Rejenta sto tysięcy…

KLARA
Nie — ja z mego to zapłacę.

Podstolina przechodzi na prawą stronę.

KLARA
do Rejenta

Nie opieraj się już więcéj,
Swego gniewu zwalcz ostatki,
Pobłogosław twoje dziatki.

klęka z Wacławem, któremu podaje prawą rękę

REJENT
Niech się dzieje wola nieba,
Z nią się zawsze zgadzać trzeba.

daje krzyżyk i podnosi klęczących
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PAPKIN
do Wacława

Mogęż przestać na twym słowie?
Ręczysz pewnie za me zdrowie?

na znak potakujący — do Cześnika
Teraz wzywam waszmość pana!
Każ nam przynieść roztruchana195,
Niech nam zagrzmią i fanfary196,
Wypijemy pierwszej pary!

przechodzi na lewą stronę i drze testament

CZEŚNIK
Niechże będzie dziś wesele,
Równie w sercach, jak i w dziele —

podając rękę Rejentowi
Mocium panie, z nami zgoda.

Rejent przyjmuje rękę z niskim ukłonem.

WSZYSCY

Zgoda! zgoda!
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WACŁAW
wstąpiwszy na środek tak, że Klara po jego prawej, 

podaje rękę Cześnikowi, on zaś ojcu po lewej, i posuwając się 
na przód sceny197

Tak jest, zgoda,
A Bóg wtedy rękę poda.
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Przypisy:

1dryjakiew (z gr.) — lekarstwo. [przypis redakcyjny]
2Andrzej Maksymilian Fredro (ok. 1620–1679) — 

historyk, pisarz polityczny i zbieracz przysłów. Zwolennik 
i propagator złotej wolności szlacheckiej i liberum veto. 
Fragment przytoczony w motcie pochodzi z dzieła 
Przysłowia mów potocznych, obyczajowe, radne, wojenne… 
z r. 1658, cennego zbioru przysłów siedemnastowiecznych. 
Aleksander Fredro mylnie uważał się za potomka 
Andrzeja Maksymiliana, którego linia w rzeczywistości 
wymarła jeszcze w pierwszej połowie XVIII wieku. 
Przodkowie komediopisarza należeli do innej linii Fredrów. 
[przypis redakcyjny]

3synowica — bratanica, córka brata. [przypis edytorski]
4żupan (z czes.) — staropolski strój szlachecki. Noszono 

go po domu; w razie wyjazdu lub przybycia gości wkładano 
na żupan kontusz oraz przypasywano karabelę, czyli 
rodzaj szabli raczej paradnej niż używanej do walki. 
[przypis redakcyjny]

5szlafmyca (z niem.) — czapka, w której sypiano. 
[przypis redakcyjny]

6Papiery, które przegląda Cześnik, stanowią odpisy lub 
wyciągi z akt odnoszących się do majątków Podstoliny. 
[przypis redakcyjny]
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7kobiéta — czytaj: kobita. Mamy tu do czynienia 
z dawnym é tzw. pochylonym; wyraz ten tworzy rym 
z „wyśmienita”. [przypis edytorski]

8polewka — w staropolszczyźnie używano tego 
wyrazu zamiast dzisiejszego: zupa. Tu chodzi zapewne 
o polewkę winną, spożywaną zazwyczaj przy śniadaniu. 
[przypis redakcyjny]

9hajduk (z węg.) — chłopiec usługujący, pachołek 
ubrany w specjalny, obcisły strój kroju węgierskiego. 
[przypis redakcyjny]

10Dziś występuje tu inna końcówka: serwetę. 
[przypis edytorski]

11Qua (łac.) — jako; opiekun — tzn. opiekun prawny 
wyznaczany małoletnim sierotom. W prawodawstwie 
staropolskim opiekun posiadał prawie całkowitą władzę 
(praktycznie przez nikogo niekontrolowaną) nad swym 
podopiecznym. Częste też były fakty nadużyć, np. zmuszania 
dzieci do wstąpienia do klasztoru (majątek zagarniał wtedy 
opiekun, zwykle najbliższy krewny) czy do małżeństwa 
z samym opiekunem. Taki, między innymi, zamiar względem 
Klary rozważa Cześnik. [przypis redakcyjny]

12proporcją (z łac.) — forma staropolska, dziś mówimy: 
proporcję; tu w znaczeniu: umiar. [przypis redakcyjny]

13fircykować — tzn. zachowywać się jak fircyk. Mianem 
fircyka określano w XVIII i na początku XIX w. typ 
modnisia, eleganta, przesadnie nadskakującego damom 
trzpiota, a jednocześnie rozrzutnika. [przypis redakcyjny]
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14kulik (lub kulig) — zabawa popularna w dawnej 
Polsce wśród szlachty, urządzana w karnawale. Polegała 
na gromadnym objeżdżaniu dworów saniami 
z towarzyszeniem muzyki i tańców. W poszczególnych 
dworach zatrzymywano się krótko i po kilkugodzinnych 
tańcach i pijatyce ruszano dalej, zabierając gospodarzy. 
[przypis redakcyjny]

15balansować (z fr.) — tańczyć. [przypis redakcyjny]
16pedogra (lub podagra, z gr.) — ból stopy (szczególnie 

wielkiego palca) pochodzenia artretycznego. 
[przypis redakcyjny]

17Rumatyzmy — zniekształcona forma od: reumatyzm 
(z gr.; choroba mięśni i stawów). [przypis redakcyjny]

18mankament (z łac.) — brak, wada, usterka. 
[przypis redakcyjny]

19Byle… była kwita — by nie było podstaw do wzajemnych 
wyrzutów. [przypis edytorski]

20tupet (z fr.) — mała peruczka pokrywająca tylko 
wierzchołek głowy. [przypis redakcyjny]

21harcopf (lub harcap, z niem.) — warkocz przy peruce. 
[przypis redakcyjny]

22kapelusz stosowany — kapelusz trójkątny i spłaszczony, 
używany przeważnie w wojsku. [przypis redakcyjny]

23kolaska — kareta, powóz. [przypis edytorski]
24trzaski — tu: drzazgi. [przypis edytorski]
25labet (z fr.) — hazardowa gra w karty. 

[przypis redakcyjny]
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26gracko — daw. zręcznie, dzielnie. [przypis edytorski]
27wzięty z błonia — tzn. młody (źrebaki do lat trzech lub 

pięciu przebywały swobodnie w stadninie, na błoniu), jeszcze 
nie ujeżdżony, dziki. [przypis redakcyjny]

28spaźnia — forma niedokonana od czasownika: spóźnić. 
Dziś używa się formy: spóźnia. [przypis redakcyjny]

29tyrkotny (lub terkotny, staropol. od: terkotać) — 
mówiący szybko i miarowo, terkocący jak wóz lub młyn 
w ruchu. [przypis redakcyjny]

30Artemiza — Papkin, jak przystało na samochwała, 
wzorem bohaterów romansowych nadał swej szpadzie nazwę. 
Pochodzi ona od imienia greckiej bogini łowów, Artemis 
(Artemidy). [przypis redakcyjny]

31nie wyruszy — wyrażenie wzięte z języka myśliwych, 
znaczy: nie wypłoszy, nie wypędzi. [przypis redakcyjny]

32z powicia ślub uniosłem — tzn. jeszcze w powiciu, 
w dzieciństwie ślubowałem, zobowiązałem się. Częsty był 
w owych czasach zwyczaj, że rodzice ślubowali w imieniu 
nieletnich dzieci. [przypis redakcyjny]

33dziewosłęb (stpol.) — swat. [przypis redakcyjny]
34bałamutnie — bałamucenie, zawracanie głowy. 

[przypis redakcyjny]
35afektowe (z łac. affectus: uczucie) — pełne rozczulenia, 

uczuciowe, miłosne. [przypis edytorski]
36wulkan — tu: porywczy, skory do wybuchów. 

[przypis redakcyjny]
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37Te trzy zwrotki wyjęte są z dzieła Wacława z Oleska 
pt. Pieśni polskie i ruskie, s. 419, nr 289 przyp aut. Wacław 
z Oleska — pseudonim Wacława Zaleskiego (1799–1849), 
krytyka i zbieracza pieśni ludowych. W 1833 r. wydał 
popularny zbiór pieśni pt. Pieśni polskie i ruskie ludu 
galicyjskiego. W późniejszym okresie życia poświęcił się 
karierze urzędniczej, w latach 1848–1849 był gubernatorem 
Galicji]. [przypis autorski]

38albo koty — przytyk do fałszywego śpiewu Papkina. 
[przypis redakcyjny]

39wena (z łac.) — usposobienie, skłonność, ochota. 
[przypis redakcyjny]

40hemisferna scena (z gr.) — półkula ziemska. 
[przypis redakcyjny]

41Lord Pembrok — Papkin ma zapewne na myśli Jerzego 
Augusta hr. Pembroke (zm. 1827), angielskiego polityka 
i generała, który w 1807 r. bawił w Wiedniu jako ambasador 
Wielkiej Brytanii. [przypis redakcyjny]

42miledi (z ang. milady) — żona lorda. 
[przypis redakcyjny]

43grzeczny — tu w znaczeniu staropolskiego: do rzeczy (k 
rzeczy). [przypis redakcyjny]
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44zjadłbym śledzia — miałbym za swoje, czułbym się 
z pyszna. Wyrażenie powstało w związku ze staropolskim 
zwyczajem, według którego w zapustny wtorek, o północy, 
na zakończenie zabawy, podawano śledzia. Oznacza więc coś 
nieprzyjemnego, tym bardziej że następuje po poprzedniej 
przyjemności. [przypis redakcyjny]

45patron (z łac.) — zwierzchnik, przełożony, 
rozkazodawca; tu mowa o Cześniku. [przypis redakcyjny]

46po kaduka — w jakim celu, po co; kaduk — czart, diabeł. 
Nazwa przeniesiona z choroby zwanej epilepsją, padaczką 
(caducus po łacinie znaczy: padający), którą w średniowieczu 
[przypisywano opętaniu przez diabła. [przypis redakcyjny]

47krużganek (z niem.) — kryty korytarz wzdłuż budynku 
od strony dziedzińca. [przypis redakcyjny]

48Chocieś… czytał — staropolska forma, dziś już 
przestarzała: choć (chociaż) czytałeś. [przypis redakcyjny]

49zubożała — tu imiesłów, nie zaś czas przeszły: tzn. 
uboższa. [przypis redakcyjny]

50obecność — tu: teraźniejszość. [przypis edytorski]
51Cześnika… skryję, gdzie nie widać ziemi, nieba — 

tzn. spowoduję, że zostanie zamknięty w więzieniu. 
[przypis edytorski]

52gwintówka — rodzaj strzelby o gwintowanej 
lufie, celniejszej i dalej niosącej od zwykłej fuzji. 
[przypis redakcyjny]
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53fugas chrustas — charakterystyczne dla wymowy 
szlacheckiej wyrażenie makaroniczne, powstałe z łączenia 
wyrazów polskich z łacińskimi, oznacza: ucieka w chrust, 
w krzaki. [przypis redakcyjny]

54baserunek (z niem.) — odszkodowanie za sprawiony ból. 
[przypis redakcyjny]

55Pardon (franc.) — tu: poddaję się, proszę o darowanie 
życia. [przypis redakcyjny]

56Sto tysięcy! Kto da więcej! — mowa o licytacji 
przymusowej, na którą bywa wystawiany majątek dłużnika. 
Przytoczone wyrażenie stanowi przepisową formułę, którą 
wykrzykuje licytujący urzędnik na początku licytacji. 
Za każdą nową, wyższą ofertą powtarza przytoczoną 
formułę aż do chwili, kiedy uderzenie młotkiem obwieszcza. 
[przypis redakcyjny]

57szafarz — zarządzający gospodarstwem domowym, 
klucznik. Także urząd dworski, znacznie niższy od 
komisarza, który zarządzał całym majątkiem i kierował jego 
prawnymi sprawami. [przypis redakcyjny]

58pajuk (z pers.) — pachołek ubrany w paradny 
pseudoturecki strój, towarzyszący panu na przejażdżkach 
konno lub w powozie (zajmował wtedy miejsce z tyłu 
karety). [przypis redakcyjny]

59czekam wieńca — pochwały, nagrody. W starożytności 
zwycięzcom zdobiono czoła wieńcem laurowym. 
[przypis redakcyjny]

60jasyr (z tur.) — niewola. [przypis redakcyjny]
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61fimfa (lub finfa, z wł.) — złośliwa sztuczka, oddanie 
pięknym za nadobne. W sztuce oblężniczej nazywano 
finfą podkop w celu wysadzenia nieprzyjaciela. 
[przypis redakcyjny]

62Wytnie kozła — wyrażenie myśliwskie. Kozła wycina 
ptak trafiony w powietrzu. [przypis redakcyjny]

63Achil, właśc.: Achilles — główny bohater Iliady Homera, 
słynny z męstwa. [przypis redakcyjny]

64Kato Starszy (239–149 przed n.e.) — rzymski polityk 
i pisarz, znany między innymi z mądrości i rozwagi. 
[przypis redakcyjny]

65kaznodziei — tu: wymownego obrońcy. 
[przypis redakcyjny]

66nié ma — czytaj: ni ma; por. [przypis do wyrazu kobiéta 
w scenie pierwszej aktu I. [przypis edytorski]

67flegma — rodzaj temperamentu, który charakteryzuje 
się zbytnia powolnością w działaniu i brakiem gwałtownych 
emocji. [przypis edytorski]

68za procentem — Papkin usiłuje dać do zrozumienia, 
jakoby posiadał jakiś kapitał w zastawie i tylko nieregularne 
wypłacanie procentów wprawiło go w kłopoty pieniężne. 
[przypis redakcyjny]

69Cześnik na mnie wsiędzie (przen.) — będzie robić 
wymówki, awantury. [przypis edytorski]

70praszczęta (ln od praszczę: cienki pręt, rózga do 
bicia) — tu w znaczeniu: udręczenie, biedy, opały. 
[przypis redakcyjny]
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71w dawnej trwać kolei — iść utartym szlakiem, od dawna 
wytyczoną drogą. Koleją dawniej nazywano ślad (koleinę) 
zostawiony na drodze przez jadący wóz. [przypis redakcyjny]

72suplikant (z łac.) — proszący, zanoszący prośbę, 
błagający. [przypis redakcyjny]

73wilczy dół — pułapka na wilki. Dość głęboki, wąski 
dół pokryty z wierzchu cienkimi gałęziami i narzuconymi 
na nie dla niepoznaki mchem, liśćmi lub darnią. 
[przypis redakcyjny]

74podstoli, cześnik, krajczy — urzędy powiatowe lub 
ziemskie, czysto tytularne, zajmowane przez średnią szlachtę. 
Rodowód swój wiodą od dawnych urzędów dworskich. 
[przypis redakcyjny]

75w dezertej (z łac.) — w pustynnej. [przypis redakcyjny]
76wzrok Febowy — promienie słońca. Febus — grecki bóg 

słońca. [przypis redakcyjny]
77prezencja (z łac.) — obecność, pojawienie się. 

[przypis redakcyjny]
78odwet — tu: odwzajemnienie się. [przypis redakcyjny]
79nim czas raźniej machnie kosą — zanim przeminie życie, 

nim nadejdzie śmierć. Starożytni Grecy wyobrażali sobie czas 
(Chronosa) jako postać męską z sierpem w ręku. W czasach 
nowożytnych nawiązując do tej tradycji przedstawiano 
czas jako starca z kosą, kojarząc go z pojęciem śmierci. 
[przypis redakcyjny]

80z rytmu — ze zdolności poetyckich. [przypis redakcyjny]
81białogłowa — kobieta, niewiasta. [przypis redakcyjny]
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82szranki (z niem.) — miejsce ogrodzone, otoczone 
barierą; turniej (z łac.) — średniowieczne igrzyska 
rycerskie, odbywane w specjalnie zbudowanych szrankach. 
[przypis redakcyjny]

83Marsowy piastun — stary, wysłużony żołnierz. Mars — 
rzymski bóg wojny. [przypis redakcyjny]

84Ornament (z łac.) — ozdoba. [przypis redakcyjny]
85przystawi — dostarczy, dostawi. [przypis redakcyjny]
86powié — czytaj: powi. [przypis edytorski]
87Beatus, qui tenet (łac.) — przysłowie łacińskie, które 

w dosłownym przekładzie brzmi: „Szczęśliwy, kto trzyma; 
szczęśliwy posiadający”. [przypis redakcyjny]

88zrękowiny — zaręczyny. [przypis redakcyjny]
89finalnie (z łac.) — ostatecznie. [przypis redakcyjny]
90bez regresu (z łac.) — nieodwołalnie. 

[przypis redakcyjny]
91oglądnąwszy — dziś poprawne: obejrzawszy się. 

[przypis edytorski]
92snadnie — łatwo, bez przeszkód. [przypis redakcyjny]
93alkiermes (z arab.) — barwnik czerwony, wykonany 

z gatunku owadów zwanych al kirmiz. [przypis redakcyjny]
94konfuzja (z łac.) — zmieszanie. [przypis redakcyjny]
95rewerencja (z łac.) — uszanowanie. [przypis redakcyjny]
96nie wylewać za kołnierz — nadużywać alkoholu. 

[przypis edytorski]
97imprezę inną biorę — powziąłem inny zamiar; impreza 

(z wł.) — zamiar, plan, przedsięwzięcie. [przypis redakcyjny]
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98pieniać — pozywać przed sąd, procesować. 
[przypis redakcyjny]

99krzyżowa — krzyżowa sztuka: pojedynek na białą broń. 
[przypis redakcyjny]

100Circa quartam (łac.) — około czwartej (godziny). 
[przypis redakcyjny]

101A czej (gwar.) — przecież, może. [przypis redakcyjny]
102basy — ślady na ciele od plag, cięgi. 

[przypis redakcyjny]
103szturkać — szturchać. [przypis edytorski]
104Na wołowej pisał skórze — będzie miał wiele pisania 

w związku z tą sprawą (podczas ewentualnego procesu). 
Jeszcze dziś istnieje powiedzenie: „nie spiszesz na wołowej 
skórze” — na oznaczenie jakiejś długiej historii, trudnej do 
spisania nawet na wielkim arkuszu. [przypis redakcyjny]

105Quandoquidem (łac.) — jakkolwiek, aczkolwiek. 
[przypis redakcyjny]

106Sekatury (z wł.) — dokuczliwości, prześladowania. 
[przypis redakcyjny]

107alternata (z łac.) — odmiana losu, zmienna kolej życia. 
[przypis redakcyjny]

108Składam… ciebie gwoli — dla ciebie. [przypis edytorski]
109fortunna (z łac.) — szczęśliwa. Fortuna — bogini 

szczęścia u Rzymian. [przypis redakcyjny]
110Aspiruję (z łac.) — wzdycham, dążę. 

[przypis redakcyjny]
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111wprzody (stpol.) — wprzódy, najpierw. 
[przypis edytorski]

112Cześnik burda — awanturnik, kłótnik, zawadiaka, 
człowiek niespokojny. [przypis redakcyjny]

113Jednym — tu: jedynym. [przypis redakcyjny]
114quondam (łac.) — niegdyś. [przypis redakcyjny]
115Intercyza (z łac.) — umowa na piśmie zawierana przed 

ślubem; dotyczyła przede wszystkim spraw majątkowych, 
również jakichś szczególnych warunków i obowiązków 
współmałżonków. [przypis redakcyjny]

116diable — tu w znaczeniu: diablo, diabelnie. 
[przypis redakcyjny]

117tantna (z łac.) — zamożna. [przypis redakcyjny]
118Wżdy (stpol.) — jednak. [przypis redakcyjny]
119daje nurka — wyrażenie myśliwskie: ustępuje, 

cofa się przed niebezpieczeństwem; tu: spuszcza z tonu. 
[przypis redakcyjny]

120Nemo sapiens, nisi patiens (łac.) — „Nie jest mądry, 
kto nie umie być cierpliwy” — średniowieczne przysłowie 
łacińskie. [przypis redakcyjny]

121udrę łyka — coś zarobię, coś skorzystam. 
[przypis redakcyjny]

122Cienkusz (dosł.: osad piwny, zlewki) — tu: złe, słabe 
wino. [przypis redakcyjny]

123deresz (z węg.) — tu: mętny, słaby trunek, lura. 
[przypis redakcyjny]
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124samą maścią — zewnętrznym wyglądem. Flaszka 
powinna być dobrze omszała, co jest świadectwem starości, 
a więc dobroci wina. [przypis redakcyjny]

125hreczkosiej — pogardliwa nazwa zasiedziałego na wsi, 
niezbyt zamożnego szlachcica. [przypis redakcyjny]

126dzicza (forma staropol. tak jak: łodzia, pieczenia itp.) — 
dzisiejsze: dzicz. [przypis redakcyjny]

127stentor — człowiek o potężnym głosie. Nazwa 
pochodzi od jednego z bohaterów wojny trojańskiej, 
Stentora, odznaczanego się silnym, tubalnym głosem. 
[przypis redakcyjny]

128Kontrowersja (z łac.) — spór, sprzeczka, 
nieporozumienie. [przypis redakcyjny]

129circa quartam (łac.) — koło czwartej. 
[przypis redakcyjny]

130afekt (z łac.) — tu: uczucie. [przypis redakcyjny]
131splendor (z łac.) — zaszczyt, blask. [przypis redakcyjny]
132fortuna (z łac.) — tu: szczęśliwy los. 

[przypis redakcyjny]
133szczepu mego trzaski — przyszli moi potomkowie 

po synie. [przypis redakcyjny]
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134Dzień feralny (z łac.) — dzień niepomyślny, 
fatalny, w którym wszelkie przedsięwzięcia kończą się 
niepowodzeniem lub nieszczęściem. Wiara w dni feralne, 
uznawana przez niektóre religie, była dość rozpowszechniona 
w owej epoce, choć oficjalnie uważana już za przesąd 
i wyśmiewana w literaturze (patrz: Małżeństwo z kalendarza, 
Zabobonnik i in.) [przypis redakcyjny]

135srom — tu: zniewaga. [przypis redakcyjny]
136Banialuki — gadanie bez sensu, brednie. Wyraz 

wywodzi się z dzieła Hieronima Morsztyna (1580–1623) 
pt. Historia ucieszna o zacnej królewnie Banialuce…, 
zawierającego rozwlekłą, niesamowitą, nie wiążącą się 
logicznie akcję, która swą bezsensownością przeszła 
w przysłowie. [przypis redakcyjny]

137Ambasada (z franc.) — tu: poselstwo, polecenie. 
[przypis redakcyjny]

138Suplikuję (łac.) — błagam, proszę. [przypis redakcyjny]
139deresz — tu: koń niezdecydowanej maści, białej 

pomieszanej z żółtą lub brunatną. [przypis redakcyjny]
140Inwitacja (z łac.) — zaproszenie. [przypis redakcyjny]
141przypiekł grzanki — tu ironicznie: dogodził, sprawił 

przyjemność. [przypis redakcyjny]
142muszkat (inaczej: gałka muszkatowa; z łac.) — 

przyprawa korzenna dodawana do ciast dla zapachu. 
[przypis redakcyjny]

143aromat (z gr.) — tu: przyprawy i korzenie pachnące. 
[przypis redakcyjny]
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144 szafran (z arab.) — przyprawa kuchenna kwiatu rośliny 
południowej o tej samej nazwie. [przypis redakcyjny]

145 bakalie (z tur.) — suszone owoce południowe, także 
ogólnie: słodycze. [przypis redakcyjny]

146 cyfra — tu: monogram lub inicjały imion osób, ku czci 
których odbywa się uroczystość. [przypis redakcyjny]

147 Vivat (łac.) — niech żyje. [przypis redakcyjny]
148 z konceptem (łac.) — pomysłowo, dowcipnie. 

[przypis redakcyjny]
149 Korowody (z ukr.) — targi, trudności. 

[przypis redakcyjny]
150 nieuroku (staropol.) — żeby nie urzec, nie uroczyć. 

[przypis redakcyjny]
151 palestra (z łac.) — w Polsce szlacheckiej zgromadzenie 

prawników oraz ich pomocników (dependentów) i uczniów 
przy trybunałach. [przypis redakcyjny]

152 Pani Barska — Cześnik tak nazywa szablę, której 
używał w czasie konfederacji barskiej. [przypis redakcyjny]

153 Słonim, Podhajce, Berdyczów, Łomazy — miejscowości, 
w których stoczono bitwy lub potyczki w czasie konfederacji 
barskiej. [przypis redakcyjny]

154 Prym (z łac.) — pierwsze miejsce, pierwszeństwo. 
[przypis redakcyjny]

155 głownia — część szabli okalająca rękojeść 
i ochraniająca rękę przed cięciem. [przypis redakcyjny]
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156demeszka — szabla ze słynnej z twardości 
stali, wyrabianej w Syrii, w mieście Damaszku. 
[przypis redakcyjny]

157Niejednego ona posła wykrzesała z kandydata — mowa 
o sejmikach, na których o wyborze posła decydowała często 
nie ilość głosów, lecz szable. [przypis redakcyjny]

158pro memoria (łac.) — ku pamięci. [przypis redakcyjny]
159nequam (łac.) — nicpoń, ladaco. [przypis redakcyjny]
160zieleniak — gatunek wina węgierskiego. 

[przypis redakcyjny]
161skrewiła — nie dopisała, zawiodła nadzieję, zdradziła. 

[przypis redakcyjny]
162sarabanda (hiszp.) — taniec hiszpański, trzytaktowy. 

[przypis redakcyjny]
163festyn (z fr.) — zabawa. [przypis redakcyjny]
164ciury — w dawnym wojsku słudzy rycerza, którzy nie 

brali udziału w boju; pogardliwa nazwa używana dość często 
w stosunku do ludzi, o których się nie ma zbyt wysokiego 
wyobrażenia. [przypis redakcyjny]

165traktament (z łac.) — poczęstunek, ugoszczenie. 
[przypis redakcyjny]

166Requiescat in pace (łac.) — niech spoczywa w spokoju. 
[przypis redakcyjny]
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167zażyć z mańki — tu: oszukać, wywieść w pole; 
wyrażenie wzięte z języka wojskowego. Zażyć z mańki 
(tj. z lewej ręki) oznaczało niespodziewane uderzenie 
przeciwnika w walce na białą broń z lewej strony, po szybkim 
przerzuceniu broni z ręki do ręki. [przypis redakcyjny]

168do czubków — do domu obłąkanych. 
[przypis redakcyjny]

169legat (z łac.) — zapis w testamencie. 
[przypis redakcyjny]

170po mym słowie — pod moim dyktandem. 
[przypis redakcyjny]

171tytle (z łac.) — litery. [przypis redakcyjny]
172despekt (z łac.) — uchybienie, obelga. 

[przypis redakcyjny]
173A capite (łac.) — od nowego wiersza. 

[przypis redakcyjny]
174żyd — tu: kleks, plama z atramentu. [przypis edytorski]
175proforma (z łac.) — najniższa klasa w dawnych szkołach 

(do drugiej połowy XVII wieku). [przypis redakcyjny]
176de novo (łac.) — od nowa. [przypis redakcyjny]
177hebes (łac.) — tępy, ograniczony, tuman. 

[przypis redakcyjny]
178ćwik — zuch, śmiałek. [przypis redakcyjny]
179poczet — tu: rachunek. [przypis redakcyjny]
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180Łapes capes — szybko, znienacka; wyrażenie powstałe 
przez dodanie do polskiego zwrotu „łap cap” końcówki 
właściwej językowi jidisz, którym posługiwali się Żydzi 
polscy. [przypis redakcyjny]

181egzekutor (z łac.) — wykonawca. [przypis redakcyjny]
182incognito (wł., dosł.: nieznany; z łac. incognitus) — 

z utajeniem swego nazwiska lub godności, nieoficjalnie, nie 
dając się poznać. [przypis redakcyjny]

183Poczt — poczet; tu: oddział, zastęp. [przypis redakcyjny]
184Objechałem jak bartnika — osaczyłem jak niedźwiedzia 

przy barci; bartnik — w języku myśliwskim nazwa 
niedźwiedzia. Niedźwiedzie lubią miód i często wybierają 
go z barci leśnej. Zwykle też miód służy na przynętę, jeśli 
na niedźwiedzia zastawia się pułapkę. [przypis redakcyjny]

185baczność — tu: uwaga. [przypis redakcyjny]
186turma (z niem.) — wieża. W wieżach, a właściwie 

w podziemiach wieży zamkowej mieściły się więzienia, stąd 
turma oznacza także więzienie. [przypis redakcyjny]

187Nimfa — w mitologii greckiej boginka zamieszkująca 
rzekę lub morze. W znaczeniu przenośnym nimfa oznacza 
piękną kobietę. [przypis redakcyjny]

188grochowianka — w dawnej Polsce wieniec 
grochowy był oznaką rekuzy, tj. nieprzyjęcia oświadczyn. 
[przypis redakcyjny]

189prezumpcyja (z łac.) — zarozumiałość, przesadne 
o sobie mniemanie. [przypis redakcyjny]
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190dział — tu: wzgórek, wzniesienie. Wyrażenie gwarowe 
występujące na Podkarpaciu, w innych regionach Polski 
nieużywane. [przypis redakcyjny]

191machnie po pętlicach — zada cios w piersi; pętlice — 
rodzaj zapięcia kontusza. [przypis redakcyjny]

192Zdywiduje (z łac.) — rozpłata. [przypis redakcyjny]
193dzianet (z arab.) — wierzchowiec wyćwiczony według 

szkoły hiszpańskiej. [przypis redakcyjny]
194gratka (z łac.) — rzecz łatwo zdobyta. 

[przypis redakcyjny]
195roztruchan — wielki i bogato zdobiony kielich, puchar. 

[przypis redakcyjny]
196fanfary (z fr.) — triumfalna melodia wygrywana 

na instrumentach dętych, blaszanych. [przypis redakcyjny]
197Stoją w następującym porządku od prawej strony: 1. 

Podstolina 2. Cześnik 3. Papkin 4. Wacław 5. Klara 6. Rejent 
— reszta w głębi przyp. aut.]. [przypis autorski]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekuła, 
Dariusz Gałecki, Janusz Maciejewski.



Aleksander Fredro

Zemsta
Na początku utworu jest cytat.
Cytat to powtórzenie słów jakiejś osoby.
Autor cytatu mówi:
„Nie ma tylko złych rzeczy.
Nawet zła rzecz może mieć dobry skutek.
Na przykład z jadu węża można zrobić lekarstwo”.

Osoby, które występują w utworze, to:
Cześnik Raptusiewicz
Klara – córka brata Cześnika
Rejent Milczek – sąsiad Cześnika
Wacław – syn Rejenta
Podstolina
Papkin
Dyndalski – służący Cześnika
Śmigalski – inny służący Cześnika
Perełka – inny służący Cześnika 
Mularze, hajduki, pachołki – inni służący.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Wszystko dzieje się na wsi.

„Zemsta” to komedia.
Komedia to śmieszny utwór. 
Komedia ma części.
Te części nazywają się akty.
Akty mają jeszcze mniejsze części.
Te mniejsze części nazywają się sceny. 
W scenach występują bohaterowie.
Sceny dzieją się w różnych miejscach.
Na początku sceny jest napisane,
gdzie ona się dzieje.
Jest też napisane,
kto występuje w scenie. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Akt 1
W zamku jest pokój Cześnika.
W pokoju są drzwi, stoły i krzesła.
Na ścianie wisi gitara. 

Scena 1
W scenie występują Cześnik i Dyndalski. 
Cześnik jest ubrany na biało.
Na głowie ma czapkę, 
w której spał.
Cześnik siedzi przy stole. 
Ma na nosie okulary.
Czyta coś.
Za stołem stoi Dyndalski. 

Cześnik mówi do siebie:
„Jest pewna kobieta.
Jest bardzo bogata.
Ma dużo ziemi i lasów”.
Dyndalski mówi:
„To miła wdowa”.
Wdowa to kobieta, 
której mąż umarł. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Cześnik pyta Dynadalskiego:
„Przyniesiesz mi zupę na śniadanie?
Jestem głodny.
Ile mam czekać na jedzenie?”.
Dyndalski wychodzi. 
Dyndalski wraca z jedzeniem.
Kładzie talerz przed Cześnikiem.
Zawiązuje mu serwetę pod szyją. 
Podaje Cześnikowi zupę do jedzenia.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Cześnik mówi:
„Jest kobieta Klara.
Klara jest młoda.
Jest panną.
Nie ma męża.
Mógłbym zostać jej mężem.
Ale Klara może zmienić zdanie.
Zgodzi się zostać moją żoną,
a potem zmieni zdanie.
Powie, że nie zostanie moją żoną.
Nie będę pytał,
czy zostanie moją żoną.
Zapytam o to wdowę.
Wdowa ma na imię Podstolina.
Jest bardzo bogata.
Teraz mieszka u Klary.
Przekonam ją, 
żeby została moją żoną.
Nie jestem już młody.
Ale też nie jestem stary”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Dyndalski mówi coś niewyraźnie.
Dyndalski myśli, 
że Cześnik jest stary. 
Dyndalski mówi do Cześnika:
„Jesteś już stary i chory.
Masz różne choroby.
Mąż powinien być zdrowy”.

Cześnik odpowiada Dyndalskiemu:
„To nieprawda.
Czasem jestem słaby,
ale często czuję się dobrze. 
Mogę zostać mężem Podstoliny”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Scena 2
W scenie występują Cześnik, Dyndalski i Papkin. 
Papkin jest ubrany w elegancki strój.
Trzyma 2 pistolety.
Mówi bardzo szybko. 

Papkin mówi:
„Jechałem tu bardzo szybko.
Spieszyłem się. 
Mój powóz się rozbił.
Strzelałem do człowieka z pistoletów.
Dlatego się spóźniłem”.
Cześnik nie wierzy Papkinowi.
Mówi, 
że Papkin oszukuje.
Nie strzelał do człowieka, 
ale do ptaków.

Papkin mówi, 
że jest bardzo głodny.
Dawno nic nie jadł.
Siada do jedzenia. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Papkin cały czas mówi.
Opowiada Cześnikowi, 
że bardzo dobrze jeździ na koniu.
Opowiada,
ale Cześnik nie chce słuchać.
Cześnik chce przerwać Papkinowi.
Papkin opowiada dalej.
Przechwala się.

Papkin uważa, 
że jest wspaniałym człowiekiem.
Papkin mówi, 
że kobiety go kochają.
Kobiety chcą, 
żeby Papkin został ich mężem.
Cześnik denerwuje się. 
Uderza ręką w stół.
Papkin podskakuje.
Przestraszył się. 
Przestaje mówić. 
Cześnik mówi, 
że Papkin oszukuje. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Cześnik mówi do Papkina:
„Ojciec Klary kupił pół zamku.
Mieszkamy w tej części.
W drugiej połowie zamku mieszka Rejent Milczek.
Rejent jest bardzo zły.
Nie lubię go.
Ciągle się kłócimy. 
Nie chcę do niego iść.
Nie chcę do niego pisać listu.
Dlatego ty pójdziesz do Rejenta.
Będziesz moim posłem”.
Poseł to osoba, 
którą się wysyła z jakimś zadaniem. 

Papkin odpowiada Cześnikowi:
„Dziękuję, 
że mnie wybrałeś.
Ale jestem zły i groźny.
Kłócę się z ludźmi. 
Zezłoszczę się 
i zrobię krzywdę Rejentowi.
Nie mogę być posłem”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Cześnik mówi:
„Będziesz posłem.
Musisz mnie słuchać.
Teraz mam dla ciebie takie zadanie:
pójdziesz do pewnej kobiety.
Wybrałem ją na żonę”. 
Papkin pyta:
„Co mam zrobić?
Namówić ją, 
żeby została twoją żoną?
Zabić jej męża?”.
Cześnik odpowiada:
„Nie umiem rozmawiać z kobietami.
Ty będziesz mówił za mnie.
Umiesz dużo i ładnie mówić.
To podoba się kobietom”. 
Papkin zgadza się. 
Cześnik wychodzi.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1037Zemsta Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Scena 3
Papkin siedzi sam. 
Mówi do siebie:
„Cześnik szybko się złości.
Ja uspokajam Cześnika.
Pomogę mu.
Przekonam Podstolinę, 
żeby została żoną Cześnika.
A ja wezmę za żonę Klarę.
Będziemy mieli dużo dzieci”.

Papkin gra na gitarze.
Śpiewa piosenkę o kocie.
Papkin nie umie ładnie śpiewać. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Scena 4
Do pokoju wchodzi Podstolina.
Wita się z Papkinem. 
Śmieje się ze śpiewu Papkina.
Mówi:
„Myślałam, 
że to kot tak miauczy”. 

Papkin całuje Podstolinę w rękę.
Papkin mówi:
„Wychodzisz za mąż”.
Podstolina dziwi się.
Nie wie, 
o czym Papkin mówi.
Papkin mówi:
„Masz zostać żoną Cześnika.
Co mu powiesz?”.
Podstolina odpowiada:
„Powiem mu coś. 
Moja odpowiedź ucieszy Cześnika”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Podstolina wychodzi. 
Papkin jest zdziwiony.
Nie wie,
dlaczego Podstolina chce być żoną Cześnika. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Scena 5
Do pokoju wchodzi Cześnik.
Jest zdenerwowany.
Cześnik mówi do Papkina:
„Ty siedzisz tu spokojnie.
Mnie atakuje Rejent. 
Jestem zły.
Rejent naprawia mur między częściami zamku. 
Zawołał 3 murarzy.
Budują mur.
Zabiję murarzy.
Zniszczę mur”. 

Papkin powtarza po Cześniku:
„Zniszczę mur”.
Cześnik mówi do Papkina:
„Idź zburzyć mur.
Zabierz ludzi.
Wygoń murarzy”. 
Papkin boi się.
Nie chce tam iść.
Papkin i Cześnik wychodzą z pokoju. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Scena 6
Jest ogród.
W środku ogrodu jest część muru.
Kawałek muru jest cały,
a kawałek jest zniszczony. 
Za murem z jednej strony jest mieszkanie Rejenta.
Z drugiej strony jest mieszkanie Cześnika. 

Po ogrodzie chodzi Klara.
Do ogrodu wchodzi Wacław. 
Klara i Wacław rozmawiają.
Klara i Wacław mówią,
że się kochają. 
Wacław jest smutny.
Narzeka, 
że rzadko widzi Klarę.
Klara i Wacław muszą się ukrywać.
Nikt nie wie, 
że Klara i Wacław się kochają.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Rejent to ojciec Wacława.
Cześnik to wuj Klary.
Rejent i Cześnik nie lubią się.
Ciągle się kłócą.
Rejent i Cześnik nie chcą, 
żeby Klara i Wacław się kochali. 

Wacław mówi do Klary:
„Chcę, 
żebyś była moją żoną.
Twój wuj nie zgodzi się, 
żebyś była moją żoną. 
Uciekniemy razem
i weźmiemy ślub”.
Klara nie zgadza się.
Nie chce uciekać z Wacławem. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Słychać, 
że ktoś idzie.
Wacław ucieka. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Scena 7
W ogrodzie są Papkin, Śmigalski i służący. 
Służący mają kije. 
Murarze budują mur.

Papkin mówi do murarzy:
„Nie budujcie muru.
Idźcie stąd”.
Murarze nie odpowiadają.
Budują dalej.
Papkin denerwuje się.
Krzyczy na murarzy.
Papkin każe Śmigalskiemu wygonić murarzy. 
Papkin chowa się.
Boi się.
Jest tchórzem. 
Śmigalski krzyczy:
„Idźcie stąd”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Rejent widzi,
że Papkin i Śmigalski wyganiają murarzy. 
Rejent pyta,
dlaczego tak robią.
Śmigalski mówi, 
że Cześnik kazał wygonić murarzy.
Rejent i Cześnik kłócą się.
Rejent chce naprawić mur.
Cześnik nie chce naprawiać muru. 
Śmigalski bije się z murarzami. 
Cześnik woła służącego.
Chce strzelić do Rejenta z pistoletu.
Rejent chowa się w swoim domu. 
Cześnik zabiera murarzom narzędzia.

Papkin wychodzi z ukrycia.
W ogrodzie nikogo nie ma.
Papkin udaje odważnego. 
Straszy, 
że zbije murarzy. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Scena 8
Wacław przychodzi do Papkina. 
Wacław mówi, 
że pracuje dla Rejenta.
Jest urzędnikiem Rejenta. 
Wacław zostaje jeńcem Papkina.
Jeniec to osoba, która walczy
i którą złapie przeciwnik.

Papkin cieszy się, 
że Wacław jest jego jeńcem.
Papkin myśli:
„Cześnik ucieszy się z jeńca.
Da mi Klarę za żonę”.
Papkin i Wacław wychodzą. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Akt 2
Cześnik siedzi w pokoju przy stoliku.

Scena 1
Do pokoju wchodzi Papkin z Wacławem.
Wacław stoi w drzwiach. 
Papkin siada na krześle. 

Papkin mówi:
„Jestem bardzo zmęczony. 
Wygoniłem murarzy.
Ciężko pracowałem”.
Cześnik odpowiada:
„Wszystko widziałem.
Nic nie robiłeś.
Stałeś z tyłu.
Oszukujesz”. 
Papkin oszukuje dalej. 
Opowiada Cześnikowi, 
że bił się z murarzami. 
Cześnik wie,
że Papkin kłamie. 
Cześnik jest zdenerwowany. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Papkin mówi do Cześnika:
„Mam jeńca.
To urzędnik Rejenta.
Ucieszysz się”.
Cześnik jest zły. 
Nie chce jeńca. 
Cześnik mówi do Wacława:
„Idź sobie.
Wracaj do Rejenta.
Rejent chce się ze mną kłócić”.

Wacław mówi do Cześnika:
„Chcę coś powiedzieć. 
Ty kłócisz się z Rejentem.
Dokuczacie sobie.
Czy pogodzisz się z Rejentem?”.
Cześnik odpowiada Wacławowi:
„Nigdy nie pogodzę się z Rejentem. 
Nigdy nie będzie zgody między nami.
Nie chcę o tym słuchać”.
Cześnik jest bardzo zdenerwowany.
Wychodzi z pokoju. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Scena 2
Papkin jest w pokoju z Wacławem. 
Papkin mówi:
„Cześnik bardzo się zdenerwował.
Nie chce pogodzić się z Rejentem”.
Wacław odpowiada:
„Cześnik i Rejent bardzo się od siebie różnią.
Różnią się jak ogień od wody.
Nie chcą się pogodzić”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Papkin mówi Wacławowi:
„Jesteś wolny.
Możesz stąd iść”.
Wacław odpowiada:
„Nie chcę.
Zostanę tu.
Jestem twoim jeńcem”.
Papkin denerwuje się.
Cześnik wygonił Wacława.
Powiedział, 
że nie chce go oglądać.
Papkin boi się Cześnika. 
Nie chce,
żeby Cześnik znów zobaczył Wacława.
Papkin każe Wacławowi iść.
Wacław jest uparty.
Mówi, 
że jest jeńcem.
Chce zostać u Cześnika. 
Papkin złości się.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Wacław pokazuje Papkinowi sakiewkę.
Sakiewka to woreczek na pieniądze.
Wacław mówi Papkinowi:
 „Dam ci pieniądze.
Kocham Klarę.
Klara tu mieszka. 
Dlatego chcę tu zostać. 
Będę służącym.
Pomożesz mi.
Jestem synem Rejenta.
Cześnik nie wie,
że jestem synem Rejenta.
Cześnik nie wie,
że kocham Klarę. 
Nie możesz o tym powiedzieć Cześnikowi.
Zabiję cię, 
jeśli powiesz to Cześnikowi.
Pomóż mi.
Dam ci pieniądze”.
Papkin zgadza się. 
Papkin wychodzi z pokoju. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Scena 3
W pokoju są Wacław i Klara.
Klara mówi:
„Słyszałam, 
co mówiłeś Papkinowi.
Chcesz tu zostać. 
To jest zły pomysł.
Bądź mądry”.

Wacław odpowiada Klarze:
„Chcę być twoim mężem. 
Twój wuj nie godzi się,
żebym był twoim mężem.
Zostanę tu”.
Klara zgadza się.
Wacław zostaje u Cześnika. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Klara mówi do Wacława:
„Podstolina chce być żoną Cześnika. 
Chwal Podstolinę. 
Mów do niej miłe rzeczy.
Mów, że jest piękna i mądra.
Podstolina polubi cię.
Potem Podstolina porozmawia z Cześnikiem.
Podstolina powie mu, 
żeby zgodził się na nasz ślub”. 
Klara wychodzi.
Idzie zawołać do pokoju Podstolinę.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Scena 4
Wacław mówi sam do siebie:
„Wcześniej Klara się bała.
Teraz jest odważna.
Wcześniej Klara mówiła,
że nie będziemy mężem i żoną.
Teraz Klara mówi, 
że będziemy.
Kobiety często zmieniają zdanie.
Nie rozumiem tego”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Scena 5
W pokoju jest Wacław.
Wchodzi Podstolina. 
Podstolina pyta:
„Gdzie jest osoba, 
która czegoś ode mnie chce?”.
Wacław odpowiada:
„To ja”. 

Podstolina i Wacław są zdziwieni.
Znają się.
Podstolina ma na imię Anna. 
Dawno temu poznała Wacława.
Wacław udawał wtedy, 
że jest księciem. 
Wacław kłamał. 
Powiedział, 
że ma na imię Radosław.
Podstolina myślała,
że Wacław ją kocha. 
Teraz Wacław mówi Podstolinie, 
że nie jest księciem. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Podstolina jest zdziwiona. 
Ma żal do Wacława.
Szukała Wacława.
Tęskniła za nim. 
Wacław mówi:
„Byłem młody.
Zmieniłem się.
Teraz kocham Klarę.
Ty będziesz żoną Cześnika.
Jestem synem Rejenta Milczka”.

Podstolina jest bardzo przejęta.
Przestraszyła się.
Podstolina boi się o Wacława.
Boi się, 
że Cześnik zrobi Wacławowi krzywdę. 
Podstolina mówi do Wacława:
„Możesz zostać moim mężem.
Ukryję cię w moim domu”. 
Wacław nie chce być mężem Podstoliny. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1057Zemsta Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Scena 6
Do pokoju wchodzi Klara.
Klara pyta Podstolinę, 
czego chce Wacław.
Podstolina odpowiada Klarze:
„Nie mów nikomu, 
że tu jest Wacław.
Muszę pomyśleć”.
Podstolina i Wacław wychodzą z pokoju. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Scena 7
W pokoju jest Klara.
Wchodzi Papkin. 
Papkin chwali Klarę.
Mówi, 
że Klara jest bardzo piękna. 
Papkin mówi Klarze,
że ją kocha. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Klara śmieje się z Papkina. 
Klara mówi, 
że nie wierzy Papkinowi.
Klara mówi do Papkina:
„Kiedyś rycerze walczyli o damy.
Łatwo jest coś powiedzieć.
Trudno jest coś zrobić.
Musisz złożyć obietnicę.
Wtedy uwierzę, 
że mnie kochasz.
Nie możesz nic mówić przez 6 miesięcy.
Przez 1 rok i 6 dni możesz jeść tylko chleb i pić wodę.
Musisz jechać w daleką podróż.
Musisz złapać krokodyla
i przywieźć go do mnie.
Bardzo chcę zobaczyć krokodyla.
Krokodyl musi być żywy.
Zrób to wszystko.
Wtedy zostanę twoją żoną”.
Klara wychodzi z pokoju.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1060Zemsta Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Scena 8
Papkin zostaje sam w pokoju.
Jest zdenerwowany. 
Mówi:
„Klara ma głupi pomysł.
Mam złapać krokodyla.
To bardzo trudne”.

Papkin idzie do drzwi.
Z drzwi wybiega Wacław. 
Wacław daje Papkinowi pieniądze.
Wacław wychodzi. 
Papkin nic nie rozumie.
Zastanawia się,
czy Wacław zostaje u Cześnika?
A może Wacław wraca do swojego domu? 
Papkin boi się Cześnika,
ale cieszy się z pieniędzy. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Scena 9
Do pokoju wchodzi Cześnik. 
Cześnik mówi do Papkina:
„Pogratuluj mi.
Poprosiłem Podstolinę,
żeby została moją żoną.
Podstolina zgodziła się.
Jesteśmy zaręczeni”.
Papkin odpowiada:
„Ja to zrobiłem.
To moja zasługa”.
Cześnik mówi:
„Dałem Podstolinie całusa.
Podstolina zawstydziła się.
Chciałem uciec”. 
Podstolina powiedziała:
„Zostań.
Będę Twoją żoną”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Papkin mówi do Cześnika:
„Jest tu młody mężczyzna.
Przyszedł od Rejenta.
Chce u ciebie zostać. 
Przyda się tutaj.
Może zostać?”.
Cześnik odpowiada:
„Nie, nie potrzebuję go. 
Chcę,
żeby on wrócił do Rejenta. 
Rejent jest na mnie zły.
Kazał zbudować mur.
Ja przegoniłem murarzy.
W murze jest dziura.
Chcę mieć pojedynek z Rejentem.
Pójdziesz do Rejenta.
Powiesz mu, 
że wołam go na pojedynek.
Będziemy walczyć szablami”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1063Zemsta Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Papkin nie chce iść.
Boi się Rejenta.
Papkin boi się,
że Rejent go zabije. 
Papkin prosi Cześnika,
żeby nie wysyłał go do Rejenta. 
Cześnik chce,
żeby Papkin poszedł.
Cześnik obiecuje Papkinowi pieniądze.
Cześnik wychodzi z pokoju. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Akt 3
Rejent siedzi w swoim pokoju.

Scena 1
Rejent siedzi przy stoliku.
Pisze coś.
W drzwiach stoi 2 murarzy. 

Rejent mówi do murarzy:
„Opowiedzcie mi, 
co się stało.
Ktoś was bił.
Wszystko to opiszę”.
Murarz odpowiada:
„Nikt nas nie bił”.
Rejent mówi:
„Zbili was.
Tu masz zadrapanie. 
To jest rana”.
Murarze nie są ranni.
Rejent oszukuje.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rejent pisze:
„Murarze są ranni.
Nie mogą pracować.
Murarze mają żony i dzieci.
Nie mogą zarabiać na chleb dla nich”.
Jeden murarz mówi:
„Nie mam dzieci”.
Drugi murarz mówi:
„Nie mam żony”.
Rejent odpowiada:
„To nieważne.
Napiszę, 
że macie.
Napisałem,
że jesteście ranni.
Napisałem,
że Cześnik do mnie strzelał”.
Murarze mówią:
„Nie strzelał do ciebie.
Cześnik tylko wołał,
że chce strzelbę”.
Rejent mówi:
„Napiszę, 
że strzelał.
Znajdę ludzi,
którzy tak powiedzą.
Podpiszcie się tu”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Murarze podpisują dokument. 
Rejent cieszy się.
Mówi,
że Cześnik będzie zły. 

Murarze pytają Rejenta:
„Gdzie nasza wypłata?”.
Rejent odpowiada,
że murarzom zapłaci Cześnik.
Rejent wygania murarzy. 
Zamyka za nimi drzwi.
Rejent mówi:
„Nie lubię Cześnika.
Wygonię go z zamku”. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Scena 2
W pokoju jest Rejent.
Wchodzi Wacław.
Rejent cieszy się,
że przyszedł Wacław. 
Rejent mówi do Wacława:
„Synu, jesteś do mnie podobny.
Ja niedługo umrę.
Ty będziesz żył. 
Jestem smutny.
Ludzie chcą nas rozdzielić.
Lubisz Klarę. 
Wuj Klary to mój wróg”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Wacław odpowiada:
„Chcę,
żebyś pogodził się z Cześnikiem. 
To twój sąsiad. 
Chcę zostać mężem Klary.
Klara jest niewinna.
To Cześnik jest szalony.
Zgódź się na mój ślub z Klarą”. 
Rejent odpowiada Wacławowi:
„Nie zgadzam się.
Nie możesz ożenić się z Klarą.
Nigdy się na to nie zgodzę”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Wacław mówi:
„Kocham Klarę”.
Rejent odpowiada:
„To nieprawda.
Wydaje ci się.
Kiedyś kochałeś Podstolinę.
Podstolina jest teraz u Cześnika”.
Wacław mówi:
„Podstolina jest zaręczona z Cześnikiem”.
Rejent odpowiada:
„Nie wierzę w to.
Podstolina będzie twoją żoną. 
Zapytałem ją o to”.

Wacław mówi:
„Nie chcę być mężem Podstoliny. 
Wolę umrzeć. 
Cześnik też się nie zgodzi.
Będzie zły.
Zrobi nam krzywdę”.
Rejent odpowiada:
„Nie boję się Cześnika.
Pan Bóg chce,
żebyś był mężem Podstoliny.
Zgadzamy się z Panem Bogiem”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Wacław nie chce być mężem Podstoliny.
Prosi Rejenta,
żeby zmienił zdanie.
Wacław jest bardzo smutny.
Rejent płacze.
Wacław wychodzi z pokoju. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Scena 3
Rejent jest sam w pokoju.
Mówi do siebie:
„Podstolina zaręczyła się z Cześnikiem. 
To dziwne.
Nie wiem,
dlaczego to zrobiła.
Podstolina zmieni zdanie.
Będzie żoną Wacława.
Cześnik się zdenerwuje. 
Trudno.
Tak chce Pan Bóg”. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Scena 4
Do pokoju Rejenta wchodzi Papkin. 
Papkin mówi:
„Jestem Papkin”.
Papkin siada na krześle.
Mówi dalej:
„Jestem bardzo sławny
i bardzo odważny. 
Daj mi wina”. 

Rejent daje Papkinowi wino.
Papkin wypija wino. 
Papkin mówi,
że wino jest niedobre. 
Papkin nalewa sobie więcej wina.
Mówi:
„To wino jest niedobre.
Mam w domu lepsze wino”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rejent pyta Papkina:
„Dlaczego przyszedłeś do mnie?”.
Papkin mówi:
„Przysłał mnie Cześnik.
Rano jacyś ludzie napadli Cześnika.
To byli twoi służący”.
Rejent odpowiada:
„Nie krzycz.
Boli mnie głowa.
Zawołam swoich służących.
Służący wyrzucą cię przez okno”.

Papkin wstaje z krzesła.
Boi się.
Rejent woła służących.
Mówi Papkinowi,
żeby usiadł.
Rejent pyta Papkina:
„Czego chcesz?
Po co przyszedłeś?”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Papkin boi się Rejenta.
Papkin mówi:
„Przepraszam.
Mówiłem bardzo głośno.
Teraz będę mówił ciszej. 
Cześnik prosi cię”.
Papkin mówi niewyraźnie.
Nie wie,
co powiedzieć.
Myli się.
Rejent nic nie rozumie. 
Papkin mówi,
że wino było mocne.
Upił się trochę,
dlatego mówi niewyraźnie. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Papkin mówi do Rejenta:
„Cześnik chce z tobą walczyć”. 
Rejent mówi:
„Odpowiem Cześnikowi w liście.
Napiszę do niego. 
Jutro Cześnik ma wesele.
Bierze ślub z Podstoliną.
Czy chce walczyć ze mną tego dnia?”.
Papkin mówi:
„To nie przeszkadza.
Rano weźmie ślub.
Potem będzie walczyć z tobą”. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Scena 5
Do pokoju wchodzi Podstolina. 
Podstolina mówi do Rejenta:
„Wołałeś mnie. 
Przyszłam do ciebie. 
Chcesz,
żebym była żoną Wacława.
Zgadzam się.
Nie będę żoną Cześnika.
Wolę Wacława.
Napisałam to w dokumencie”.

Podstolina daje dokument Rejentowi.
Rejent jest zadowolony. 
Rejent mówi do Podstoliny:
„Bardzo się cieszę.
Chcę, 
żebyś była żoną mojego syna”.
Rejent całuje Podstolinę w rękę.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Papkin jest zdziwiony.
Papkin mówi cicho do siebie:
„Podstolina obiecała,
że będzie żoną Cześnika.
Zmieniła zdanie.
Cześnik będzie bardzo zły. 
Cześnik będzie walczył z Rejentem”. 

Podstolina mówi do Rejenta:
„Zmieniłam zdanie.
Nie będę żoną Cześnika.
Spotkałam Wacława.
Kiedyś znałam Wacława.
Kochałam go.
Dlatego chcę być żoną Wacława. 
Wacław też mnie kochał”. 

Papkin mówi do siebie:
„Teraz rozumiem.
Podstolina wcześniej znała Wacława.
Kochała go”. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Podstolina widzi Papkina.
Podstolina mówi do Rejenta:
„Wygoń Papkina.
Nie lubię go.
Papkin namówił mnie,
żebym była żoną Cześnika”.
Rejent odpowiada Podstolinie:
„Napiszę list do Cześnika.
Napiszę,
że będziesz żoną Wacława.
Ty też napisz list do Cześnika”. 
Rejent wychodzi z pokoju. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1079Zemsta Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Scena 6
Papkin i Podstolina zostają sami w pokoju. 
Papkin pyta:
„Podstolino, co robisz?
Cześnik będzie bardzo zły.
Będzie walczył z Rejentem.
Zniszczy dom. 
Chodź ze mną do Cześnika”.
Podstolina nie zgadza się.
Nie chce wrócić do Cześnika.
Nie chce być żoną Cześnika. 

Podstolina mówi do Papkina:
„Pozdrów Cześnika ode mnie.
Jest mi smutno,
że rozstajemy się.
Powiedz Cześnikowi,
żeby nie był na mnie zły”. 
Papkin odpowiada:
„To głupstwa.
Nie powiem tego Cześnikowi”. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Scena 7
Do pokoju wchodzi Rejent.
Rejent każe Papkinowi być cicho. 
Rejent daje Papkinowi list do Cześnika. 
Papkin kłania się. 
Rejent woła swoich służących.
Służący wyrzucają Papkina z domu Rejenta.
Zrzucają Papkina ze schodów.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Akt 4
Jest duży pokój w domu Cześnika.
W pokoju stoją stoły.
Na stole leżą rzeczy do pisania, butelka i kieliszki.
Służący wieszają ozdoby. 
Przygotowują pokój na wesele.

Scena 1
W dużym pokoju siedzi Cześnik.
Obok Cześnika stoi Dyndalski.
Dalej są inni służący Cześnika. 

Cześnik mówi do służącego Śmigalskiego:
„Jedź do ludzi.
Zaproś wszystkich na moje wesele.
Wesele będzie jutro”.
Śmigalski wychodzi z sali. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Cześnik mówi do służącego Perełki:
„Zrób dobry obiad na wesele.
Dodaj dużo przypraw.
Obiad musi ładnie pachnieć.
Zrób dobrą rybę”.
Służący odpowiada,
że zrobi wszystko dobrze. 
Służący odchodzi. 

Cześnik mówi do Dyndalskiego:
„Papkin długo nie wraca od Rejenta”.

Cześnik wyciąga swoją szablę.
Chwali się,
że jest bardzo dzielny. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Scena 2
Dyndalski wychodzi z pokoju.
Wchodzi Papkin.
Jest rozczochrany.
Nalewa sobie wina. 

Papkin mówi:
„Prawie pobiłem Rejenta. 
Przyjął mnie miło.
Poczęstował mnie winem”.
Cześnik odpowiada:
„Może cię otruł.
Rejent jest złym człowiekiem”.

Papkin boi się.
Myśli, 
że Rejent dał mu truciznę w winie. 
Papkin daje Cześnikowi list od Rejenta.
Cześnik czyta list.
Cześnik czyta i krzyczy.
Jest bardzo zły. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Cześnik mówi:
„Podstolina uciekła do Rejenta.
Chce wyjść za mąż za Wacława. 
Podstolina zdradziła mnie. 
To zła kobieta”. 

Cześnik wychodzi z sali. 
Chce iść do Rejenta. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Scena 3
W pokoju zostaje Papkin.
Dotyka swojego brzucha.
Mówi do siebie,
że brzuch go boli.
Papkin boi się, 
że Rejent dał mu truciznę w winie. 

Wchodzi Dyndalski.
Papkin mówi do Dyndalskiego:
„Rejent mnie otruł.
Umieram”.
Dyndalski odpowiada Papkinowi:
„Nie, to nieprawda”. 
Dyndalski wychodzi w pokoju. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Scena 4
Papkin jest sam w pokoju.
Myśli, 
że umiera. 
Chce napisać testament.
Testament to życzenie osoby,
która umiera.
Testament czyta się po śmierci tej osoby. 

Papkin zaczyna pisać.
Płacze i pisze. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Scena 5
Do pokoju wchodzą Cześnik i Dyndalski.
Cześnik mówi:
„Zemszczę się na Rejencie.
Złapię jego syna Wacława”.
Papkin pisze testament i płacze. 

Cześnik każe Dyndalskiemu pisać list.
To list do Wacława.
Cześnik udaje, 
że list napisała Klara.
Cześnik chce oszukać Wacława. 

Dyndalski siada przy stole.
Zaczyna pisać list.
Cześnik dyktuje.
To znaczy,
że mówi Dyndalskiemu, co pisać. 
Cześnik długo myśli,
co napisać. 
Zastanawia się. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Dyndalski robi błędy w pisaniu. 
Robi plamy na liście. 
Cześnik jest zły na Dyndalskiego. 
Dyndalski musi pisać jeszcze raz. 

Cześnik złości się.
Cześnik mówi:
„Nie umiesz pisać.
Nie będę wysyłał listu.
Wyślę służącego.
Ale służący nie znają Wacława”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Papkin mówi:
„Służący znają Wacława.
Wacław był tu rano”.
Cześnik mówi:
„To był Wacław?
Wiedziałeś o tym?
Dlaczego nie powiedziałeś,
że to syn Rejenta?”.
Papkin odpowiada:
„Dał mi pieniądze.
Powiedział, 
że mam nic nie mówić”.
Cześnik jest bardzo zły na Papkina. 

Cześnik mówi do Dyndalskiego:
„Wyślij służącą Rózię.
Rózia pójdzie do Wacława.
Rózia powie, 
że Klara każe Wacławowi tu przyjść. 
Powie,
że Cześnika nie ma w domu. 
Służący schowają się w krzakach.
Wacław będzie tu szedł.
Służący go złapią”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Cześnik chce wyjść z pokoju.
Papkin podaje Cześnikowi pióro do pisania.
Chce, 
żeby Cześnik podpisał testament Papkina. 
Cześnik złości się.
Nie podpisuje dokumentu.
Cześnik wychodzi z Dyndalskim z pokoju.

Papkin zostaje sam.
Jest bardzo smutny.
Papkin myśli, 
że umiera. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Scena 6
W pokoju jest tylko Papkin.
Wchodzi Klara. 
Papkin mówi Klarze,
że umiera.
Klara myśli, 
że Papkin oszalał. 

Papkin daje Klarze swój testament.
Papkin czyta głośno testament.
W testamencie pisze, 
że umiera.
Dlatego rozdaje swoje rzeczy.
Papkin daje Klarze gitarę i kolekcję motyli.
Papkin pisze, 
że jego szablę dostanie rycerz.
Rycerz musi być bardzo dzielny.
Musi postawić pomnik na grobie Papkina.
Papkin ma dużo długów.
Papkin każe, 
żeby te długi zapłacili jego bracia. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Scena 7
Do pokoju wchodzi Wacław.
Widzi Klarę. 
Wacław mówi do Klary:
„Jest bardzo źle. 
Podstolina jest w domu mojego ojca.
Ojciec chce, 
żebym był mężem Podstoliny. 
Zmusza mnie do ślubu z Podstoliną”.

Klara odpowiada Wacławowi:
„Boję się o ciebie.
Cześnik zrobi ci krzywdę”.
Wacław mówi:
„Cześnik nie wie,
że jestem synem Rejenta”.
Papkin mówi:
„Cześnik już wie.
Powiedziałem mu, 
że jesteś synem Rejenta”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Klara boi się o Wacława.
Każe Wacławowi uciekać z domu Cześnika. 
Wacław chce uciec z pokoju. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Scena 8
Do pokoju wchodzi Cześnik ze służącymi.
Wacław nie zdążył uciec. 

Cześnik mówi do Wacława:
„Złapałem cię.
Rejent ukradł mi Podstolinę.
Podstolina to moja narzeczona. 
Rejent chce,
żeby Podstolina była twoją żoną. 
Będzie inaczej.
Ty ożenisz się z Klarą,
a ja z Podstoliną. 
To moja zemsta.
Musisz teraz wziąć ślub z Klarą”.

Wacław jest bardzo zdziwiony. 
Klara też jest zdziwiona.
Klara i Wacław kochają się.
Chcieli wziąć ślub. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Klara i Wacław idą do kaplicy.
W kaplicy czeka ksiądz.

Cześnik cieszy się.
Zrobił na złość Rejentowi. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Scena 9
Dyndalski zbiera kawałki papieru.
To Cześnik porwał list.
List pisał Dyndalski.
Cześnikowi nie podobał się ten list,
dlatego go porwał.
Dyndalski mówi, 
że Cześnik jest bardzo uparty. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Scena 10
W pokoju jest Dyndalski.
Wchodzi Rejent. 
Rejent pyta Dyndalskiego:
„Dlaczego nikogo nie ma?
Cześnik kazał mi przyjść.
Chciał ze mną walczyć. 
Czekałem na Cześnika. 
Nie przyszedł”.

Z kaplicy słychać głosy.
Ktoś krzyczy:
„Niech żyją państwo młodzi”. 

Rejent pyta:
„Kto wziął ślub?”
Dyndalski odpowiada:
„Twój syn”.
Rejent jest zdziwiony. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Scena 11
Do pokoju wchodzi Cześnik.
Widzi Rejenta.
Patrzą na siebie.
Nic nie mówią.
Cześnik i Rejent wyciągają szable.
Myślą,
czy walczyć ze sobą. 

Dyndalski biegnie do kaplicy. 

Cześnik rzuca szablę na stół.
Cześnik pyta Rejenta:
„Czego chcesz?”.
Rejent odpowiada:
„Mojego syna”.
Cześnik pyta:
 „Z żoną?
Czy bez żony?
Ukradłeś mi narzeczoną Podstolinę. 
Chciałeś, 
żeby była żoną Wacława. 
Ja kazałem Wacławowi ożenić się z Klarą”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Scena 12
Wchodzą Klara, Wacław, Papkin i wszyscy goście ze ślubu.
Klara i Wacław proszą Rejenta i Cześnika:
„Przestańcie się kłócić.
Pogódźcie się.
Prosimy was”.

Rejent każe Wacławowi wyjść z pokoju.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Scena 13
Przychodzi Podstolina.
Jest zdziwiona,
że Wacław ożenił się z Klarą. 
Podstolina mówi:
„Chciałam wyjść za mąż,
aby nie żyć w biedzie.
Moje pieniądze dostanie Klara”.

Klara prosi Rejenta:
„Zgódź się na nasze małżeństwo”.
Rejent zgadza się.

Papkin wie,
że Rejent go nie otruł.
Będzie żył.
Papkin rwie swój testament. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Cześnik podaje rękę Rejentowi.
Cześnik i Rejent godzą się. 
Wszyscy są bardzo zadowoleni. 
Wacław mówi:
„Jest między nimi zgoda.
To podoba się Panu Bogu”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Cześnik Raptusiewicz Klara Rejent MilczekCześnik Klara Rejent

Wacław Podstolina PapkinWacław Podstolina Papkin

Dyndalski Śmigalski PerełkaDyndalski Śmigalski
Perełka

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Zamek Cześnika

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Klara taka młoda. Czy będzie mnie
kochać? Może Podstolina będzie

lepszą żoną?

W małżeństwie bywa ciężko,
nie jesteś całkiem zdrowy.

Witam, Waszmość! Jestem na rozkazy.

Strzelałem. Do kogo, nie powiem.

Pewnie do much. Nie wierzę ci,
mocium panie.

Zrobię wszystko, co rozkażesz.
Tylko pozwól, że opowiem...

Cicho bądź,
gaduło.

Jaki wspaniały majątek!

To miła wdowa.

Szedłeś pieszo,
mój Papkinie,
a pieniądze

przegrałeś w karty.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Sąsiadem moim jest Rejent.
Mam z nim spór.

Walczyć będę, jeśli trzeba.

Dzisiaj masz inne zadanie.
Chcę się żenić z Podstoliną.

Tak się cieszę. Co mam zrobić?

Będę mówić w twojej sprawie.
Podstolina zostanie twoją żoną.

Ja potrafię się odwdzięczyć.

Myślałam, że to koty.
A to Papkin się pojawił.

Po co przychodzisz?
Chcę ci pogratulować.

Ludzie mówią o twym ślubie.

Śpiewem zwabię
Podstolinę.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Piękna Hanna za mąż wychodzi.
Dobrze wybrała męża.

Czyją żoną mam zostać?

Cześnik prosi cię o rękę.
Co odpowiesz?

Cieszyłby się z odpowiedzi.
Nie rozumiem. Podstolina chce

być żoną Cześnika?

Rejent mnie napada,
a ty jesteś spokojny!

Co się stało?

Murarzy wybiję, a mur zburzę!

Zburzę, zniszczę...

Zbieraj ludzi! Murarzy namów
do rezygnacji lub pobij.

Najpierw słuchaj mojej pieśni.

Tam przy murze
pewne guzy.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Kochana, chciałbym być
z tobą dłużej.

A mówiłeś, że wystarczą ci
krótkie spotkania.

Wiesz, że cię kocham skrycie.
Tylko spotkania w altanie

nam pozostały.

Spór Cześnika
i Rejenta

nie pozwala być
nam razem.

Jest na to jakaś rada? Jakoś można
ich pogodzić?
Uciekniemy w tajemnicy.

Zgódź się na to!

Choć cię kocham, zgodzić na to się
nie mogę. Słyszę jakieś kroki,

ktoś nadchodzi. Idź, Wacławie...

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Dobrzy ludzie, niepotrzebna
wasza praca.

Będzie trudno
ich przegonić.

Złap za kark, weź narzędzia.
Ja za tobą zaraz będę.

Precz, precz uciekać!

Stójcie, co robicie?

Pan mój, Cześnik,
każe przerwać prace.

Tak, mam prawo kazać
skończyć prace.

Tak zostanie mur graniczny.

Spokojnie kończcie pracę.
Jego krzyki nic nie znaczą.

Chcesz bójki. Będzie bójka. Hej! Serwacy! „Daj gwintówkę,
niechaj strącę
tę makówkę.”

Już wystarczy.
Zapłać murarzom

i zabierz im narzędzia.

Ależ panie,
mur niech będzie

naprawiony.

Niech biją.
Ja ich oskarżę.

Cześnik pójdzie
do więzienia.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Poddajesz się?

Tak. Pójdę z tobą do niewoli.

Znasz me męstwo? Kim ty jesteś?

Kim ja jestem?....
 Komisarzem mego pana Rejenta.

Przyprowadzę Cześnikowi jeńca
i Klara zostanie moją żoną.

Chodź, mój jeńcze.

Idę, panie.

Waszmość kłamiesz,
mocium panie... Kto jest jeńcem?

Walczyłem bardzo dzielnie
i mam jeńca. Teraz czekam

na nagrodę.

Niech no wyjdzie
do mnie który!

Zaraz was
pokonam, tchórze!

Jutro cały zamek zburzę.

Zmęczony jestem walką.
Każ dać wino.

Widziałem. Stałeś z tyłu.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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To jest komisarz Rejenta.
Mój więzień.

Nie wierzysz mi.

Jest sposób na zgodę.
Każdy trochę ustąpi.

Przemyśl waszmość swoją decyzję.

Dajże spokój,
mocium panie.

Nie chcę słyszeć
o Rejencie!

Ciężko będzie ich pogodzić.
Są jak ogień i woda.

Ja w niewoli tu zostaję.

Mogę cię uwolnić
za drobną opłatą.

Ja w niewoli
zostać muszę.

Cóż to, panie? Złoto.
Zapłacę za pomoc.

Kocham Klarę i chcę tu zostać.

Idź i powiedz
swemu panu,
że mu zrobię

jakąś przykrość.

Ja z Rejentem
w zgodzie? Nigdy!

Co będzie z nami?
Dziesięć lat
walczyłem

i brałem jeńców.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Będzie ciężko. Cześnik się nie zgodzi.

Jestem Wacław, syn Rejenta.

Dam ci, jeśli zostanę tu na służbie.
Jeśli zdradzisz, kim jestem,

zastrzelę cię.

Zrobię, jak należy.

Wacław jest moim konkurentem.
Trudna jest ta sytuacja. Cześnik mnie

uwięzi, Wacław zastrzeli.

Słyszałam! Chcesz tu zostać!
Nie możesz!

Muszę zostać z tobą, kochana!

Nie chcesz ze mną uciec.
Ja z tobą zostanę.

Porozmawiaj z Podstoliną.
Poproś ją o pracę.

Zrobię wszystko, co rozkażesz,
moja miła.

Biegnę, powiem Podstolinie,
że ktoś czeka na rozmowę.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Nie rozumiem kobiet.
Rano się bała.

Teraz jest odważna.

O co prosi ten młodzieniec?

Sługa pani uniżony!

Anna! Ty jesteś Podstoliną?
Wacław! Tak, jestem wdową

po podstolim Czepiersińskim.
Bardzo cierpię, bo nie mam męża.

W tej sytuacji muszę odejść.

Ja cię nie puszczę, drogi książę!

Nie jestem księciem.
Wszystko było zmyślone. Taki żart.

Miłość twoja była żartem?
W całej Litwie szukałam

księcia Radosława.

Zmieniłem się. Ale ty też jesteś
zmienna w uczuciach.

Jestem wdową, to co innego.

Ja jestem prawie żonaty.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Jestem Wacław Milczek, syn Rejenta.

W domu Cześnika! To szaleństwo!
Jesteś jego konkurentem!

Już nie, Podstolino. Odchodzę.
Zostań. Ukryję cię

w swoich pokojach.

Czego chce ten człowiek?
Może nie powinnam wiedzieć. 

Co powiedzieć?
Jego obecność

to wielka tajemnica.
Nie mów nikomu, Klaro.

Pana sprawa jest trudna, muszę
sprawdzić w dokumentach.

Ty, Klaro, pamiętaj o tajemnicy.

Nikt się nie dowie.

Śmieszna sytuacja. Każdy ma tu
jakąś tajemnicę. Jeszcze nie jest 

wygrana nasza sprawa.

Ja już pójdę.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Kocham cię, piękna starościanko.
Chcę, byś była moją żoną.
To wielki zaszczyt zostać

twoją żoną. Ale czy będziesz
mnie kochał zawsze?

Jestem odważny w walce.
Pozwól mi walczyć
o twoje względy.

Pozwalam, ale najpierw próby:
posłuszeństwa, wytrwałości i odwagi.

Zrobię wszystko,
co rozkażesz.

Próba posłuszeństwa
to sześć miesięcy milczenia.

Nic nie mówić?

Próba wytrwałości to przez rok
i sześć dni jeść tylko chleb

i pić wodę.

Jestem zgubiony,
ale zawsze twoim sługą.

Próba odwagi to złapać
i podarować mi krokodyla.

Wtedy będę twoją żoną.

Dawniej rycerze
walczyli

o swoją ukochaną.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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1115Zemsta Komiks



Kiedyś…

Próbę postu i milczenia
wytrzymam, ale krokodyl!?!

Masz i milcz, bo wiesz...
Wiem i nie wiem, co się dzieje.

Pogratuluj mi. Dzisiaj moje zaręczyny.

Wiem, bo w tym pomogłem.

Co tam mówisz?
Spotkałem Podstolinę...

Przyjmij do domu młodzieńca
od Rejenta.

Tylko, jeśli Rejent
też go potrzebuje.

Na przekór Rejentowi.

Mam inne plany. Za naprawianie
muru chcę  wyzwać Rejenta

na pojedynek. Pójdziesz do niego.

Nie wysyłaj mnie do niego.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Pod moim nosem
nie zrobi ci krzywdy.

A jeśli spróbuje?

Ja mu się odwdzięczę.
Nie bój się, idź. Dobrze zapłacę.

Mój majstruniu, mówcie śmiało,
że was bito, wszyscy wiemy.

Niekoniecznie.

Znak, drapnięcie?

Znajǳiem może.

Teraz jeszcze zaświadczycie,
że Cześnik chciał mnie zabić.

Nie zauważyłem.

„Czapkę sprzedam, pas zastawię,
a Cześnika stąd wykurzę.

Bęǳie potem o tej sprawie
na wołowej pisał skórze.”

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
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W czas przychoǳisz, drogi synu.
Pomówimy słówek parę. W tobie jest moja nadzieja.

Chcą rozdzielić syna z ojcem.

Nie rozumiem.

Starościanka, którą kochasz...

W tajemnicy, najpierw chciałem
zgody między sąsiadami.

Potrzebujesz innej żony.
Ale ja ją kocham.

Nie przeżyję rozłączenia.

Co los da, przyjąć trzeba.
Niech się ǳieje wola nieba.

Podstolina będzie twoją żoną.
Nie przyjmę jej ręki.

Dlaczego Podstolina, zamożna
wdówka, chce być żoną Cześnika?
Cześnik będzie zły, gdy się dowie.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Mogę wejść?
Bardzo proszę.

Jestem Papkin — lew północy.
Świat zna Papkina, teraz daj mi wina.

To wino jest kwaśne i niedobre.
Pozwól, panie, zapytać,

po co przyszedłeś do mnie.

Dzisiaj rano twoja służba napadła
Cześnika w jego domu.

Mów ciszej, dobrze słyszę.
Mam ludzi i każę cię

oknem wyrzucić.

Cześnik prosi, abyś stanął
do pojedynku przy trzech kopcach

w Czarnym Lesie jutro około czwartej.

Stary Cześnik jeszcze żwawy!

Bardzo proszę o odpowiedź.

Odpowiedź dam pisemnie.
Ale jak zdąży na pojedynek,

skoro jutro ma wesele?

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
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Czy wielka jest miłość żony?
Żona z miłości wpada w mdłości,

Cześnik też płonie. To będzie
para doskonała.

Jestem na wezwanie. Nic nie mówiąc
Cześnikowi, podpisuję twe układy.

Co ja słyszę!
Zabrał żonę Cześnikowi.

Mój Rejencie, znałam twojego syna
Wacława. Był kochany,

kochał szczerze.
O, to taka sprawa.

Już wychodzę.

Dzięki tobie nie wezmę ślubu
z tyranem.

Weź list i opowiedz
wszystko Cześnikowi.

Co ty robisz? Czy nie znasz Cześnika?
On nie zniesie tej porażki.

Wolna droga.
Pozdrowienia dla Cześnika.

Ciszej. Niech się dzieje wola nieba,
z nią się zawsze zgadzać trzeba.

Już wychodzę.

Mam wielkie szczęście,
będziesz żoną mego syna. 

Dlatego do maluczkich upaść
nóżek jako sługa i podnóżek.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
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Powtórz wszystkim po trzy razy,
że zapraszam na jutro na wesele.

Jakie litery postawić
na stole?

H.M. – M.H.  Maciej, Hanna.
Jaśnie panie, dobrze bęǳie.

Papkin długo nie wraca.
Rejent chyba się ukrywa.

Może się boi.

Jesteś wreszcie. Czy Rejent przyjdzie
na pojedynek?

Rejent grzecznie mnie przyjął,
poczęstował winem.

Pewnie otruł.

Jak to? Co to?

Nie, nic.

Jutro sztukę pokaż światu.
Nie żałuj przypraw i bakalii.

Niech wszystko będzie ładne
i smaczne.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Otruł, mówisz. Coś mnie tu pali.

Czy przyjął me wezwanie?

Z listu się dowiemy.

Co, co, co?
To, to, to!

Podstolina…
Nam uciekła…

Do Rejenta?
Chce wziąć ślub z Wacławem.

A ty milczysz, ćmo przeklęta.
Muszę pędzić i ukarać Rejenta.

Tu coś boli, tu coś piecze, 
O zbrodniarzu, niszczysz różę

taką piękną.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
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Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki

1122Zemsta Komiks



Ach, Dyndalsiu, czy to możliwe?

Co możliwe?

Że Rejent mnie otruł?
Po co miałby zabrać
twoje nędzne życie?

W swoim domu cię nie otruł.

To co mam robić?
Trzeba wezwać księdza.

Umrzeć, umrzeć, wielkie nieba!
Dlaczego wypiłem to wino?

Teraz spiszę testament, potem kupię
łoże i opłacę swój pogrzeb.

Muszę wymyślić lepszą zemstę.
Ja testament
teraz piszę. A ja słabo piszę.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
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Trzeba pisać tak, jakby pisała
Klara do Wacława.

O, o, o!

Jak tu zacząć, mocium panie?
Tu trzeba zacząć delikatnie.

Zaraz. Co to jest?
B, duże B.

Mocium panie, me wezwanie…
Mocium panie, wziąć w sposobie…

Co to jest?
Kleks, zaraz przerobię

go w literę.

Czytaj to, co napisałeś.
„Mocium panie,

me wezwanie… Mocium panie,
wziąć w sposobie…”

Po co piszesz „mocium panie”?
„Mocium panie” opuść wszędzie.

Z tych kawałków trudno będzie.

Lepiej, jak pójdzie tam posłaniec.
Wacława nikt tu nie zna.
Był tu rano,

wszyscy mogli go poznać.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki

1124Zemsta Komiks



To ten, co mówił,
że jest komisarzem?

Tak, to on.

Nic nie powiedziałeś, ty zdrajco!
Kazał milczeć, więc milczałem.

Kto ma niedługo umrzeć,
ten nie boi się twego gniewu.

Niech Rózia pójdzie do Rejenta,
poszuka tam Wacława i powie,
że panna Klara na niego czeka,
bo Cześnika nie ma w domu.

Już idę.

Podpisz jako świadek.

Idź do diabła.

Trucizna mnie zabija, ale w sercu
ukryta jest miłość do ciebie.

Co się stało?

Już nie żyję. Byłbym przywiózł
krokodyla, ale już nie zdążę.

Chyba zwariował.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Wręczam ci ten testament. Zapłacz na moim grobie.

Nie wiem, kiedy umrę, otruł mnie Rejent kieliszkiem wina.
Klarze, starościance zakroczymskiej, daję angielską gitarę i rzadką kolekcję

motyli, będącą teraz w zastawie. Artemizę… moją szablę dostanie
najdzielniejszy rycerz Europy, jeżeli postawi pomnik na moim grobie.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Klaro, co się dzieje?
Ojciec zmusza mnie do ślubu

z Podstoliną.

Mów ostrożnie.

Martwię się o ciebie. Ty nie znasz
mojego stryja, jest bardzo porywczy.

Nie bój się, twój stryj myśli,
że jestem komisarzem.

On już wie, kim jesteś.

Uciekaj, uciekaj. Dziś wieczorem
napiszę do ciebie.

Uciekaj, Cześnik chce cię
uwięzić!

Już uciekam!

Dokąd uciekasz?
Widzę dużo przeciwników,
ale nie myśl, że się boję.

Mam ci wierzyć?
No to wierzmy.

Czy ślub brać dziś?

Ksiądz czeka już w kaplicy.
Rejent skona!

No to bierzmy.

I trucizna, i wesele.
To za wiele! To za wiele!

Rejent zabrał mi narzeczoną,
która ma zostać twoją żoną.

Teraz ożenisz się albo z Klarą,
albo z inną panną. To moja

doskonała zemsta.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
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Co Cześnik wymyślił?
Dlaczego nie podobało mu się „B”?

Nie mam już do tego sił.

Dobry wieczór. Czy pan jest w domu?

Jest. Do usług.

Cześnik wzywał mnie na pojedynek.
Wyszedłem i czekałem,

a Cześnika nie ma.
Nie czekaj, jak Cześnik

machnie szpadą, to zginiesz.

Wiwat! Wiwat,
państwo młodzi!

A kto ma wesele?
Syn Rejenta, Wacław.

To niemożliwe!

Przygotuj konia,
już po czwartej.

Boże, on jest w moim domu,
nic złego nie może go spotkać.

Czego żądasz?

Mego syna!

Ale z żoną czy bez żony?
Tyś mi ukradł moją wdowę,

ja zabrałem twego syna.

To za wiele.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
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Ach, mój ojcze!
Niech się skończą kłótnie!

Wacławie, chodź ze mną.

Pobłogosław swoje dzieci.
„Niech się dzieje wola nieba,

z nią się zawsze zgadzać trzeba.”

Czy nie jestem otruty? Jeśli jestem
zdrowy, to wypijmy zdrowie

młodej pary!

Niech będzie dziś wesele!
Mocium panie, z nami zgoda!

Zgoda! Zgoda!
Tak jest, zgoda.

A Bóg wtedy rękę poda.

Wacław z Klarą? Chciałam za mąż
pójść najprędzej, by nie zostać
w nędzy. Mój majątek należy

do Klary.
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1. Przeczytaj życiorys pisarza.

Życiorys Aleksandra Fredry
Aleksander hrabia Fredro był polskim pisarzem 
i poetą. Urodził się 20 czerwca 1793 roku 
w Suchorowie niedaleko Przemyśla, a zmarł 
15 lipca 1876 roku we Lwowie. 
Pochodził z rodziny szlacheckiej, herbu Bończa. 
Nie chodził do szkoły, uczył się w domu. 
W 1806 roku w pożarze dworu zginęła jego matka. 
Razem z ojcem zamieszkał we Lwowie. 
W 1809 roku wstąpił do armii Księstwa 
Warszawskiego, walczył w armii Napoleona. 
Otrzymał Krzyż Virtuti Militari i Krzyż Legii 
Honorowej. W 1822 roku Fredro otrzymał tytuł 
hrabiowski. Ożenił się z Zofią Jabłonowską. Miał 
syna Jana Aleksandra i córkę Zofię. Po śmierci ojca 
w 1828 roku był zarządcą rodzinnego majątku. 
Aleksander Fredro jest autorem komedii, bajek, 
wierszy, poematów i aforyzmów. Jego pierwszą 
ważną komedią był „Pan Geldhab” (1818 r.) —
wystawiono ją w 1821 roku. Ważne dzieła Fredry to: 
„Mąż i żona”, „Cudzoziemszczyzna”, „Damy i huzary”, 
„Zemsta”, „Pan Jowialski”, „Dożywocie”, „Śluby 
panieńskie”. Komedie Fredry były wystawiane 
na deskach teatrów. W latach 1844–46 pisał 
pamiętnik „Trzy po trzy”. Fredro jest autorem 
znanych bajek: „Paweł i Gaweł”, „Małpa w kąpieli”, 
„Osiołkowi w żłoby dano”, „Czyżyk i zięba”, 
„Sowa”. Fredro uczestniczył w życiu społecznym 
i politycznym, należał do Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, Akademii Umiejętności. Był członkiem 
Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego i posłem 
do Sejmu Krajowego.

Aleksander Fredro

herb Fredry
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Imię i nazwisko ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tytuł szlachecki  
i herb ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data urodzenia ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data śmierci ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Rodzina ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kim był? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Najważniejsze  
utwory

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Wpisz do tabelki brakujące informacje.
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3. Odpowiedz na pytania. 

Kim był Aleksander Fredro?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Gdzie się urodził?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Z jakiej rodziny pochodził?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ile miał lat, gdy wstąpił do wojska?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jakie odznaczenia otrzymał?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jakie utwory pisał?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jakie znasz bajki Aleksandra Fredry?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jaką działalność prowadził? Do jakich organizacji należał?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kiedy i gdzie zmarł?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1. Przeczytaj krótki opis książki.

„Zemsta” to komedia Aleksandra Fredry.
Książka składa się z 4 aktów.
„Zemsta” została napisana w 1833 roku, a pierwszy raz wystawiono ją w 1834 
roku we Lwowie. W druku ukazała się w 1838 roku.
„Zemsta” jest komedią i wiele razy była wystawiana w teatrze, np. w Teatrze 
Telewizji w 1960, 1972 i 1994 roku. Została dwa razy sfilmowana: w 1956 i 2002 
roku. Ekranizację z 2002 roku reżyserował Andrzej Wajda.
Pomysłem do napisania „Zemsty” były prawdziwe wydarzenia, historia 
zamku w Odrzykoniu. Połowa zamku była własnością żony Fredry – Zofii 
z Jabłonowskich Skarbkowej. Po ślubie Fredro znalazł akta procesu dawnych 
właścicieli zamku: Piotra Firleja i Jana Skotnickiego. Prawdziwy spór z połowy 
XVII wieku stał się podstawą do napisania komedii.
Akcja komedii rozgrywa się na polskiej wsi pod koniec XVIII wieku. Miejscem 
akcji jest zamek szlachecki zamieszkały przez dwa rody. 
Bohaterami komedii Fredry są skłóceni sąsiedzi: Cześnik Raptusiewicz 
i Rejent Milczek oraz ich rodziny i służba. Milczącym bohaterem jest mur 
dzielący zamek.
Cześnik chce ożenić się z Podstoliną, która przyjechała do zamku 
na zaproszenie Klary. Nieśmiały Cześnik prosi o pomoc Papkina. W drugiej 
części zamku Rejent wysyła murarzy, aby naprawili mur graniczny. Cześnik 
wysyła swoich służących, aby przegonili murarzy. W zamian Rejent wymusza 
fałszywe zeznania murarzy dotyczące pobicia. Rejent postanowił zemścić 
się na Cześniku i pokrzyżować jego małżeńskie plany. Syn Rejenta, Wacław, 
który kochał Klarę, miał ożenić się z wybranką Cześnika — Podstoliną. Cześnik 
dowiedział się o planach Rejenta i porwał Wacława. Cześnik na złość Rejentowi 
kazał Wacławowi ożenić się z Klarą. Młodzi pobrali się i byli bardzo szczęśliwi. 
Dzięki temu Rejent i Cześnik pogodzili się.
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2. Odpowiedz na pytania.

Skąd Fredro miał pomysł na napisanie „Zemsty”?

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

O co kłócili się główni bohaterowie?

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jak zakończył się spór?

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1. Uzupełnij zdania.

Lektura ma tytuł ���������������������������������������������������� .

Gatunek literacki – ���������������������������������������������������� .

Autorem komedii jest �������������������������������������������������������������������������������������������������������� .

Książka składa się z ���������������������������������������������������� aktów.

Napisana została w ������������������������������� roku, a wystawiona �����������������������������������������������������

���������������������������������������������������� .

W ������������������������������� roku �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

wyreżyserował film na podstawie książki.

Akcja komedii oparta jest na �������������������������������������������������������������������������������������������������������� .

Głównymi bohaterami komedii są ���������������������������������������������������������������������������������������������������

i �������������������������������������������������������������������������������������������������������� .

Bohaterami drugoplanowymi są: ���������������������������������������������������� , 
���������������������������������������������������� , ���������������������������������������������������� i ���������������������������������������������������� .

Bohaterami epizodycznymi są: ������������������������������������������������� , �������������������������������������������������� , 

 ���������������������������������������������������� i ���������������������������������������������������� .

Miejsca akcji — ���������������������������������������������������� .

Czas akcji — ���������������������������������������������������� .
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2. Odpowiedz na pytania.

Jak miał na nazwisko Cześnik?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jak nazywał się Rejent?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kim dla Rejenta był Wacław?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jak miała na imię podopieczna Cześnika?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Co było powodem sporu?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jak zakończyła się kłótnia?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jakie wydarzenie było inspiracją do napisania „Zemsty”?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Skąd Fredro dowiedział się o historycznym sporze?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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3. Połącz rodzaje literackie i ich cechy.

dramat

Pisana wierszem. 
Występuje podmiot 
liryczny, świat 
przedstawiony 
jest mu 
podporządkowany. 
Ukazuje myśli, 
przeżycia i wrażenia 
autora.

epika

Wystawia się 
go na scenie. 
Bohaterowie 
przedstawiają świat 
swoimi słowami  
i czynami. 
Występują 
dialogi (rozmowy) 
i monologi 
(wypowiedź jednej 
osoby). 

Opowiada  
o miejscu, czasie, 
wydarzeniach  
i bohaterach 
utworu. Występuje 
narrator. 
Pisana prozą. 
Pokazuje świat 
przedstawiony.

liryka

Rodzaj literacki Gatunek literacki

epika ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

liryka ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

dramat ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. Przyporządkuj wybrane gatunki do rodzajów literackich.

komedia

tragedia

hymn

opowiadanie

powieść

fraszka
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5. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

„Zemsta” Aleksandra Fredry jest ������������������������������������������������ , ������������������������������������������������ .

Jest podzielona na ���������������������������������������������������� i ���������������������������������������������������� .

Wypowiedzi bohaterów to ���������������������������������������������������� i ���������������������������������������������������� .

Tekst podzielony jest na ���������������������������������������������������� i zaznaczone jest, kto mówi. 

akty sceny dialogi role

monologi dramatem komedią

1 didaskalia rozmowa dwóch osób, 
bohaterów a

2 monolog
tekst poboczny, 
wskazówki autora,  
jak wystawić dramat

b

3 dialog
dłuższa wypowiedź 
jednej osoby,  
kierowana do siebie

c

6. Połącz nazwę i opis.
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7. Napisz, jak nazywa się taki opis, który pomaga przygotować przedstawienie.

AKT PIERWSZY

Pokój w zamku Cześnika, drzwi na prawo, lewo i w środku, stoły, krzesła  
etc., gitara angielska na ścianie.

SCENA PIERWSZA

Cześnik w białym żupanie, bez pasa i w szlafmycy sieǳi przy stole po  
prawej od aktorów stronie, okulary na nosie, czyta papiery — za stołem, 
trochę w głębi, stoi Dyndalski ręce w tył założone.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1. Sprawdź, ile aktów i scen ma „Zemsta” Aleksandra Fredry.

Akty – ���������������������������������������������������� 

Sceny – ���������������������������������������������������� 

2. Czy w „Zemście” jest narrator?

����������������������������������������������������

3. Sprawdź, ilu bohaterów występuje w „Zemście”. Napisz, jak się nazywają. 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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4. Wpisz do tabelki brakujące informacje.

5. Dokończ zdania.

Akcja rozgrywa się (gdzie?)  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������  .

Akcja utworu trwa (ile czasu?)  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  .

Akcja toczy się wokół wątku głównego, czyli  �����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  .

bohater główny bohater drugoplanowy bohater epizodyczny

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������
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�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������
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�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������
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1.  Miejscem akcji „Zemsty” jest zamek. Co o nim wiem?  
Skreśl informacje nieprawdziwe.

W zamku mieszka rodzina Aleksandra Fredry.

W zamku mieszkają dwie rodziny.

Rodziny z zamku przyjaźnią się.

Zamek nie jest podzielony.

Rodziny mieszkające w zamku są skłócone.

Zamek jest podzielony murem.

2.  Co wiemy o murze?  
Podkreśl prawdziwe informacje.

Mur jest własnością jednego z sąsiadów. 

Mur rozdziela część gospodarczą od części mieszkalnej zamku.

Mur jest granicą między dwoma domostwami.

Mur rozdziela dwoje zakochanych.

Zakochani zbudowali mur dla wygody.

Sąsiedzi nie przechodzą na drugą stronę.

Mur wymaga naprawy, bo jest dziurawy.

O mur kłócą się dwaj sąsiedzi. 
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3.  Kto gdzie mieszka? 
Imiona osób wpisz po odpowiedniej stronie muru.

4. Na podstawie ćwiczeń przygotuj notatkę na temat zamku i muru.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Cześnik

Wacław

Rejent

Perełka

Podstolina

Klara

Śmigalski

Dyndalski
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1. Kto występuje w akcie I? Podkreśl.

Cześnik

Podstolina

Rejent

Śmigalski

Papkin

Dyndalski

Klara

Mularze

Wacław

Perełka

2.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Cześnik chce poślubić Podstolinę.

Cześnik chce poślubić Podstolinę z miłości. 

Cześnik chce poślubić Podstolinę, ponieważ myśli, że jest ona 
bogata.

Cześnik wysyła Wacława do Podstoliny.

Cześnik wysyła Papkina do Podstoliny.

Papkin, zbliżając się do pokoju Podstoliny, gra na trąbce.

Papkin śpiewa, idąc do Podstoliny.

Podstolina nie odpowiada na pytania, czy weźmie ślub  
z Cześnikiem.

Papkin myśli, że może on podoba się Podstolinie.
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P F

Cześnik zaczął naprawiać mur.

Rejent zaczął naprawiać mur.

Cześnik wysyła Papkina, aby wyrzucił murarzy.

Papkin chętnie pomaga Cześnikowi.

Papkin nie chce walczyć, woli śpiewać.

Papkin bardzo chce walczyć.

W czasie bitwy o mur Papkin walczy z murarzami.

W czasie walki o mur Papkin chowa się.

Po walce Papkin sam chwali swoje męstwo.

Papkin łapie jeńca i przyprowadza go Rejentowi.

Papkin łapie jeńca i przyprowadza go Cześnikowi.

Papkin nie wie, kogo złapał.
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3.  Kto powiedział te słowa? Podpisz cytaty.

„ Anioł! bóstwo! zerk z karety — 
Giną za mną te kobiety! —”

„ Hej! Serwacy! daj gwintówkę, 
Niechaj strącę tę makówkę —”

„ Gdzie mnie zechcesz, znajdziesz wszędzie 
Zawsze twoją — prócz w niesławie.”

„ Cóż u czarta! ty spokojny, 
Kiedy Rejent mnie napada 
I otwartej żąda wojny? 
Lecz godnego ma sąsiada!”

������������������������������������������������������������������������������������
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„ Mój sąsiedzie, luby, miły, 
Przestań też być rozbójnikiem.”

„ Wszak mówiłam — albo koty, 
Albo Papkin nam się zjawił.”

„ Bliskie nasze pomieszkania, 
Bliższe serca — ach, a przecie 
Tak daleko na tym świecie.”

„ W małżeńskim ciężko stanie: 
Pan zaś, mówiąc między nami, 
Masz pedogrę.”

������������������������������������������������������������������������������������
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„ Cześnik, pan mój, kazać raczy, 
Aby muru nie kończono.”

������������������������������������������������������������������������������������

„ Nic się nie bój! — niechaj bije, 
Niechaj bije! świat nie zginie! 
Ja Cześnika za to skryję, 
Gdzie nie widać ziemi, nieba!”

������������������������������������������������������������������������������������
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1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1� Wygląd mieszkania i bohaterów opisany jest:
a) w dialogach
b)	w monologach
c)	w didaskaliach

2� Dialog w scenie pierwszej prowadzą:
a) Cześnik i Rejent
b)	Cześnik i Wacław
c)	Cześnik i Dyndalski

3� Bohaterowie sceny pierwszej rozmawiają o:
a) potrawach na obiad
b)	małżeństwie z Klarą lub Podstoliną
c)	swoich dzieciach

2. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Z dialogu bohaterów dowiadujemy się, że:

Klara jest ���������������������������������������������������� i ���������������������������������������������������� .

Podstolina jest ���������������������������������������������������� i też jest ���������������������������������������������������� .

bogata bogata bardzo młoda wdową

3. Podkreśl choroby, które wymienił Dyndalski.

pedogra (ból stopy)

reumatyzm

ból serca

ból żołądka

ból gardła

ból głowy
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4. Na podstawie didaskaliów odpowiedz na pytania.

Jak ubrany był Cześnik?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Co robił Cześnik?
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. Wyszukaj w źródłach ilustrację szlachcica z początku XIX wieku. Wklej poniżej.
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6. Odpowiedz na pytania.

Czy Cześnik zakochał się w Klarze lub Podstolinie?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy Cześnik planuje ślub, aby powiększyć swój majątek?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1. Kto występuje w scenie drugiej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Na podstawie scen pierwszej i drugiej podpisz opisy imionami postaci.

3. Skreśl niepotrzebne wyrazy. Przeczytaj zdania.

Papkina poznajemy w drugiej/pierwszej scenie pierwszego aktu „Zemsty”. 

Była to postać poważna/zabawna. 

Opowiadał, jak bardzo się spieszył/spóźniał się do Cześnika.

Bardzo się chwalił swoją odwagą i majątkiem./Był bardzo skromnym człowiekiem.

Papkin opowiadał o sobie, że jest odważnym/tchórzliwym rycerzem.

Opowiadał o tym, jak bardzo nie podoba/podoba się kobietom.

Cześnik wybrał Papkina/Dyndalskiego jako posłańca do Podstoliny.

„ po francusku ubrany, przy szpadzie, krótkie spodnie, buty okrągłe  
do pół łydki; tupet i harcopf, kapelusz stosowany, pod pachą para 
pistoletów; zawsze prędko mówi”

„ w białym żupanie, bez pasa i w szlafmycy siedzi przy stole po prawej  
od aktorów stronie, okulary na nosie, czyta papiery”

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
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4. Zaznacz poprawną odpowiedź.

Cześnik wysłał Papkina do Podstoliny, ponieważ:
a) Papkin był przystojny.
b)	Cześnik był nieśmiały i nie umiał rozmawiać z kobietami.

5. Co oznaczają słowa Papkina? Zaznacz poprawną odpowiedź.

„ Pędząc cwałem na rozkazy 
Zamęczyłem szkap bez liku; 
Wywróciłem się sto razy,”

„ Ach! Cześniku! 
Już to sześć dni i sześć nocy 
Nic nie miałem na języku.”

1�

2�

a) Papkin nie spieszył się na wezwanie.
b)	Papkin spieszył się na wezwanie.
c)	Papkin nie chciał przyjechać.

a) Papkin od sześciu dni nic nie jadł.
b)	Papkin nie chce jeść.
c)	Papkin od szesnastu dni nie jadł.
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„ Zaraz… Szedłem sobie; 
Mina tęga, włos w pierścienie, 
Głowa w górę — a wejrzenie! —”

„ Jest już twoją — daję słowo — 
Chcesz, przysięgnę — masz już żonę, 
Bo ja szczęście mam szalone: 
Tylko spojrzę, każda moja, 
A na każdą spojrzeć umiem.”

3�

4�

a) Papki mówi, jaki jest brzydki.
b)	Papkin mówi o sobie źle.
c)	Papkin mówi, jaki jest przystojny.

a) Papkin nie ma powodzenia u kobiet.
b)	Papkin ma powodzenie u kobiet i pomoże Cześnikowi.
c)	Papkin ma powodzenie u kobiet, ale nie pomoże Cześnikowi.
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„ Rzecz to znana, iż w mej mocy 
Kazać zamknąć waszmość pana 
Za wiadome dawne sprawki.”

2�

a) Cześnik nie zna tajemnic Papkina.
b)	Cześnik szanuje Papkina.
c)	Cześnik może zamknąć Papkina w więzieniu.

7. Skreśl wyrazy, które nie pasują.

Dialogi Papkina i Cześnika są poważne/śmieszne.

Papkin jest skromny./chwali się swoją urodą i walecznością.

Cześnik źle/dobrze traktuje Papkina.

Cześnik chce/nie chce, aby Papkin pomógł mu poznać Podstolinę.

Cześnik jest nieśmiały, łatwo/trudno mu rozmawiać z kobietami.

„ A ja za to ręczyć mogę, 
Że mój Papkin tu piechotą 
Przywędrował całą drogę; 
A na podróż dane złoto 
Gdzieś zostawił przy labecie.”

1�

a) Cześnik wierzy w słowa Papkina.
b)	Cześnik nie wierzy w słowa Papkina.
c)	Cześnik poważnie traktuje Papkina.

6. Co oznaczają słowa Cześnika? Zaznacz poprawną odpowiedź.
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1.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Papkin nazywał Cześnika wulkanem, ponieważ Cześnik był 
łagodnym, spokojnym człowiekiem.

Papkin nazywał Cześnika wulkanem, ponieważ Cześnik był 
kłótliwy i łatwo wybuchał.

Nazwisko Cześnika Raptusiewicz pasuje do jego charakteru.

Papkin chętnie pomagał Cześnikowi nawiązać kontakt z 
Podstoliną.

Papkin miał plan, żeby wziąć ślub z Podstoliną.

Papkin chciał się ożenić z Klarą.

Papkin chciał zawiadomić, że się zbliża i grał na trąbce.

Papkin grał na gitarze i śpiewał.

Papkin wierzył, że ma piękny głos. 
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2. Podpisz ilustrację.

�����������������������������������������������������������������������������������
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1. Kto występuje w scenie czwartej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1� Podstolina porównała śpiew Papkina do:
a) śpiewu ptaków
b)	miauczenia kotów
c)	gdakania kur

2� Co oznaczało to porównanie?
a) Papkin śpiewał pięknie.
b)	Papkin nie śpiewał pięknie, tylko fałszował.

3� Papkin wita się z Podstoliną:
a) językiem prostym i zrozumiałym
b)	językiem barwnym i mało zrozumiałym

„ Do mnie młoda, do mnie stara. 
Jeszcze zerka… czy szalona!”

4�

Papkin uważał, że:
a) Cześnik podoba się Podstolinie
b)	on podoba się Podstolinie
c)	Podstolina nie jest zainteresowana ślubem

3. Uzupełnij zdania.

Papkin nazywa Podstolinę �������������������������������������������������� , a biel jej ręki 

porównuje do �������������������������������������������������� .

Podstolina �������������������������������������������������� Cześnikowi na pytanie, czy będzie jego żoną.
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1. Kto występuje w scenie piątej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1� Cześnik zdenerwował się, ponieważ: 
a) Podstolina nie dała mu odpowiedzi
b)	Papkin się spóźnił
c)	murarze zaczęli naprawiać mur

2� Cześnik chciał:
a) razem naprawić mur
b)	zniszczyć mur i wyrzucić murarzy

3� Cześnik chciał, aby kłopoty z murem rozwiązał:
a) Dyndalski
b)	Papkin

4� Papkin chciał:
a) walczyć dla Cześnika
b)	przygotować pieśń, aby pokojowo rozwiązać konflikt
c)	uciec z domu Cześnika
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1. Kto występuje w scenie szóstej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.  Na podstawie didaskaliów sceny szóstej uzupełnij zdania.  
Możesz użyć wyrazów z ramek.

Zamek otaczał �������������������������������������������������� .

W ogrodzie znajdował się �������������������������������������������������� .  

Mur był częściowo �������������������������������������������������� , w połowie załamany 

i �������������������������������������������������� . 

Po �������������������������������������������������� stronie, za częścią całego muru znajdowało się

mieszkanie �������������������������������������������������� .

Z przodu po �������������������������������������������������� stronie muru znajdowało się 

mieszkanie �������������������������������������������������� .

 ������������������������������������������������� znajdowała się po lewej stronie muru, po stronie 

zamieszkałej przez �������������������������������������������������� .

zburzony Rejenta Cześnika  Rejenta

ogród mur altanacały lewej prawej
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1. Kto występuje w scenie siódmej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.  Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.

opisana

biorą

z okien

schował się

o mur.

W bitwie

kłócą się

ze strachu

W scenie

Papkin

Cześnik 

Papkin

bitwa siódmej jest

udział Śmigalski ze służącymi

i murarze.

domów. Rejent i

za mur.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

1�

2�

3�

4�
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3. Zaznacz w tabelce, który cytat pasuje do nazwiska osoby.

numer cytatu

1 2 3 4 5

Rejent Milczek

Cześnik Raptusiewicz

1

2

3

5

4

„ Tak jest, każę, bo mam prawo. 
Dalej naprzód, dalej żwawo!”

„ Kończcie śmiało, przyjaciele, 
Gardźcie ze mną próżnym krzykiem.”

„ Mój sąsiedzie, luby, miły, 
Przestań też być rozbójnikiem.”

„ Panie majster — ja w obronie. 
Nic się nie bój — niechaj bije,”

„ Co! jak! — Żwawo! bij, co siły!”
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„ Ha! hultaje, precz mi z drogi, 
Bo na miazgę was rozgniotę — 
Nie zostanie jednej nogi — 
A mam diablą dziś ochotę! 
Wielu was tam? chodź tu który! 
Nie wylezie żaden z dziury? 
O wy łotry! o wy tchórze! 
Jutro cały zamek zburzę.”

1. Kto występuje w scenie ósmej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Na zakończenie sceny siódmej Papkin mówi:

Uzupełnij zdania:

Papkin sam chwalił swoją  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  .

Nie brał udziału w  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  .

Schował się za  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  .

3. Skreśl niepotrzebne wyrazy.

Po bitwie o ogród/mur Papkin spotyka Klarę/Wacława.

Klara/Wacław nie chce wracać do domu, który jutro zburzy/wybuduje Papkin.

Papkin/Rejent nie wie, kim jest Wacław.

Papkin/Rejent postanowił, że Wacław/Klara zostanie jego jeńcem.

Papkin/Rejent myślał, że nagrodą będzie ślub z Podstoliną/Klarą.
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1. Kto występuje w akcie II? Podkreśl.

Cześnik

Podstolina

Rejent

Śmigalski

Papkin

Dyndalski

Klara

Mularze

Wacław

Perełka

2. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek. Przeczytaj streszczenie aktu II.

Papkin opowiada Cześnikowi o swoim męstwie w  ��������������������������������������������������������������  . 

Papkin przyprowadza Cześnikowi  �������������������������������������������������������������������������������������������������  .

Cześnik nie chce zatrzymać jeńca i ��������������������������������������������������������� .

Wacław chce pozostać w domu Cześnika, bo  �������������������������������������������������������������������������  .

Jeniec obiecuje Papkinowi złoto za  ������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������� .

Klara namawia Wacława na  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  .

Wacław chce podstępem zdobyć  �����������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������� .

Podstolina rozpoznaje Wacława, którego kiedyś   �������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������� .

Wacław wyznaje Podstolinie, że� �����������������������������������������������������������������������������������������������������  .

Podstolina nadal kocha Wacława i ��������������������������������������������������������� .

Papkin wyznaje ���������������������������������������������������������������������������������������������������� .
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Rejenta na pojedynek  jest synem Rejenta rozmowę z Podstoliną

bójce z murarzami

chce go ukryć

milczenie i zostanie w domu Cześnika

chlebem i wodą, dać jej krokodyla

swojego jeńca – Wacława

swoją miłość, wykonując zadania

zgodę na małżeństwo z Klarą

 znała jako księcia Radosława

kocha Klarę odsyła go za milczenie miłość Klarze

Papkin musi udowodnić  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  .

Papkin ma sześć miesięcy milczeć, przez rok i sześć dni żywić się 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  .

Papkin jest załamany żądaniami Klary.

Wacław daje Papkinowi pieniądze ��������������������������������������������������������� .

Cześnik za pośrednictwem Papkina wyzywa  ������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������� .
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������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

„ Czy nie byłoby sposobu, 
Ustąpiwszy ze stron obu, 
Zapomniawszy przeszłe szkody, 
Do sąsiedzkiej wrócić zgody?”

„ Ja z nim w zgodzie? — Mocium panie, 
Wprzódy słońce w miejscu stanie! 
Wprzódy w morzu wyschnie woda, 
Nim tu u nas będzie zgoda!”

„ Znaj więc wielką moją duszę: 
Jesteś wolny — idź do diaska. 
A za wolność dasz, co łaska.”

3. Kto powiedział te słowa? Podpisz cytaty.

������������������������������������������������������������������������������������

„ Miej nadzieję — złe przeminie — 
Chwila szczęścia niedaleka.”
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������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

„ Od powietrza, ognia, wojny, 
I do tego od człowieka, 
Co się wszystkim nisko kłania, 
Niech nas zawsze Bóg obrania.”

„ Zapłakałam zrazu rzewnie: 
Nie mieć męża mocno boli; 
Lecz i smutek w czasie tonie.”

„ Hola! teraz lata próby, 
W nich dowody posłuszeństwa, 
Wytrwałości i śmiałości.”

„ A dziś każda swemu powié: 
„Jeśli nie chcesz mojej zguby, 
Krrokodyla daj mi, luby!”



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1168Zemsta Podsumowanie aktu II

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

„ Śmiałym naprzód idźmy krokiem. 
A jeżeli stałość będzie 
Towarzyszyć w naszym pędzie, 
Mimo sporu, przeszkód wielu 
Dojdziem przecie kiedyś celu.”

„ Tyś kochany był jedynie; 
Nad sto książąt ciebie wolę! — 
Do mych komnat chodź w ukrycie, 
Tam bezpieczny będziesz, luby, 
Bo cię broni moje życie, 
Bo z obrony szuka chluby.”
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1. Na podstawie didaskaliów odpowiedz na pytania.

Gdzie dzieje się scena pierwsza?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kto bierze udział w scenie pierwszej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ko stoi przy drzwiach?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1� Kto powiedział te słowa?

„ A bierz licho takie znoje! 
Ledwie idę, ledwie stoję — 
Ależ bo to było żwawo! 
Diablem gromił w lewo, w prawo —”

a) Cześnik
b)	Papkin
c)	Wacław

2� O czym mówił?
a) o bitwie 
b)	o ciężkiej pracy
c)	o burzy
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3. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Po wejściu do ����������������������������������������������������� Papkin kazał ����������������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������� . 

Potem opowiadał ����������������������������������������������������� o swojej ����������������������������������������������������� 

w czasie bójki z ����������������������������������������������������� . 

Cześnik ����������������������������������������������������� w opowiadanie Papkina, 

bo ����������������������������������������������������� bójkę z okna.

odwadze

Cześnikowi

pokoju murarzami

nalać sobie wina

widział

nie uwierzył

4. Odpowiedz na pytania.

Kogo przyprowadził Papkin?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Co Papkin chciał dostać od Cześnika?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy Cześnik ucieszył się z jeńca?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy Cześnik wiedział, kim jest jeniec?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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5. Skreśl niepotrzebne wyrazy. Przeczytaj zdania.

Cześnik nie chciał/chciał, aby jeniec/gość wrócił do Rejenta. 

Cześnik/Rejent chciał skorzystać z okazji do zrobienia przyjemności/przykrości 
Rejentowi. 

Wacław próbował namówić/zniechęcić Cześnika do zgody. 

Cześnik bardzo się rozgniewał/ucieszył i pozwolił/zabronił mieć nadzieję na 
zgodę w przyszłości.

6. Co znaczy każdy cytat? Zaznacz poprawną odpowiedź.

„ Teraz, panie, czekam wieńca.”

„ I uwiadom swego pana,”

„ Waść się wynoś szybkim krokiem.”

1�

2�

3�

a) Papkin czeka na kwiaty.
b)	Papkin oczekuje nagrody.
c)	Cześnik czeka na nagrodę.

a) Zaproś swojego pana.
b)	Zobacz swojego pana.
c)	Zawiadom swojego pana.

a) Wynieś śmieci, kolego.
b)	Niech pan szybko wychodzi.
c)	Szybkim krokiem wejdź do środka.
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1. Kto występuje w scenie drugiej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Przeczytaj fragment. O kim lub o czym mówi Wacław?

„ Tych dwóch ludzi — ogień, woda.”

„ Chcieć ich zbliżyć czasu szkoda.”

„ Kto mnie ujął, niech mnie trzyma.”

„ Ale patrz no, bratku, co to?”

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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3. Połącz cytaty z ich wyjaśnieniem.

„ Samochcący guza szuka 
I mnie jeszcze go nagoni.”

„ Waszmość obu nas naraża,
Oba idziem na praszczęta.”

„ Ale Cześnik w tym zamiarze 
Będzie pewnie działać sprzecznie.”

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Cześnik będzie przeciwny temu planowi.

Obu nas pan naraża na kłopoty.

Sam szuka problemów i jeszcze ja dostanę.
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4.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Papkin nie wie, kim jest jeniec.

Cześnik i Rejent są bardzo podobni do siebie.

Cześnik i Rejent mają całkiem inne charaktery.

Papkin chwali się swoimi sukcesami wojennymi.

Cześnik rozmawia z Wacławem.

Wacław rozmawia z Papkinem.

Wacław grozi Papkinowi strzałem z wiatrówki.

Papkin zachowa tajemnicę, bo lubi Wacława.

Za utrzymanie tajemnicy Wacław zapłaci Papkinowi złotem.

Wacław bardzo chce zostać w domu Rejenta.

Wacław jest miłym gościem w domu Cześnika.

Papkin boi się Cześnika i Wacława.

Wacław jest rywalem Papkina do ręki Klary.

Wacław nie kocha Klary.
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1. Kto występuje w scenie trzeciej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Przeczytaj cytaty. O kim lub o czym mówią Klara i Wacław?

„ Co wyrabiasz, o mój Boże!”

„ Co się stało? co się dzieje?”

„ Chcesz tu zostać.”

„ Cóż w tym złego?”

„ Miej rozsądek.”

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
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„ Cóż mi z niego?”

������������������������������������������������������������������������������������
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3. Korzystając ze zdań w ramkach, dokończ dialog Wacława i Klary. 

– Co ty wyprawiasz, Wacławie?

– Nic takiego. Chcę tu zostać.

–  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

–  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

–  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

–  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

–  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

–  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

–  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

–  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

– Nie martw się. Będziemy szczęśliwi.

Dobrze. Pozwalam Ci zostać.

Kochana, nie bój się. Miłość zwycięży.

Porozmawiaj z Podstoliną.

Nie trać nadziei, Klaro. Coś wymyślimy.

Bądź rozsądny. To niemożliwe. 

Porozmawiam, ale martwię się.

Masz rację. Lepsze to niż ucieczka.

Ale czy Cześnik mi pozwoli?

Klara:

Wacław:
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1. Dokończ zdania.

W scenie czwartej występuje ����������������������������������������������������� .

Wypowiedź jednej osoby to inaczej ����������������������������������������������������� . 

2. Przeczytaj cytat i odpowiedz na pytanie. 

O kim mówi Wacław?

„ Przed godziną z trwogi mdleje,”

„ Za godzinę — wzorem męstwa.”

To nie widzi podobieństwa,

„ O płci piękna, luba, droga!”

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

3.  Napisz wyjaśnienia podkreślonych zwrotów. Możesz użyć wyrazów z ramek.
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„ To ma więcej niż nadzieję. —”

„ Twoja radość, twoje żale”

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Co robi? Co czuje?

Jaka jest? 

mdleje ze strachu

nie ma nadziei

wzór odwagi

jest pewna sukcesu

radość

smutek

jest wesoła

jest pesymistką

jest smutna

jest odważna

jest optymistką

jest tchórzliwa
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4. Dobierz wyrazy z ramek w pary o przeciwnym znaczeniu.

wysoki odważny smutny tchórzliwy

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������–

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������–

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������–

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������–

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������–

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������–

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������–

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������–

młody

głupi

słaby

miły

niski

mądry

wesoły

stary

silny

chudy

gruby

niemiły

5. Dopisz nazwy cech do opisanej osoby.

Ania – Zawsze się uśmiecha, umie znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, niczego się 
nie boi.

Ania jest ������������������������������������������������ , ������������������������������������������������ , ������������������������������������������������� .

Ola – Nigdy się nie uśmiecha, nie szuka wyjścia z kłopotów, wszystkiego się boi.

Ola jest ������������������������������������������������ , ������������������������������������������������ , ������������������������������������������������� .
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1. Kto występuje w scenie piątej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Wypisz didaskalia ze sceny piątej.

Wacław –  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Podstolina –  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Odpowiedz na pytania.

Co czuje i robi Wacław?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Co czuje i robi Podstolina?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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4. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Wacław ze spuszczoną głową czeka na ����������������������������������������������������� . 

Wita ją bardzo ����������������������������������������������������� . 

Podstolina rozpoznaje w ����������������������������������������������������� dawnego znajomego 

– księcia ����������������������������������������������������� . 

Wacław przeprasza Podstolinę za ����������������������������������������������������� kłamstwo. 

Przyznaje, że jest ����������������������������������������������������� Rejenta Milczka. 

Podstolina czuje się ����������������������������������������������������� przez Wacława. 

Wacław przypomina jej, jak szybko po śmierci męża ponownie 

����������������������������������������������������� za mąż. 

Podstolina ����������������������������������������������������� do Wacława chce go 

����������������������������������������������������� w swoich pokojach. 

synem młodzieńcze  ukryć uprzejmie

Radosława

z miłości

Podstolinę

Wacławie

wyszła

zdradzona
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������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

„ Zapłakałam zrazu rzewnie: 
Nie mieć męża mocno boli; 
Lecz i smutek w czasie tonie.”

„ Ach, nie powtórz tego słowa! 
Patrz, jak wstydem cały płonę 
Za studenckie przewinienia.”

„ Ja cię zwiążę, 
Ja cię zamknę, drogi książę.”

„ Więc utonął pan Podstoli…”

5. Kto powiedział te słowa? Podpisz cytaty.
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6. Znajdź w tekście sceny piątej opisane fragmenty.

a) Wacław mówi o swoim zmyślonym tytule i imieniu.

b)	 Wacław wypomina Podstolinie zmienność uczuć. Mówi, że łatwo zapomina  
o swoich zmarłych mężach i krótko jest w żałobie.

c)	Podstolina boi się, że Cześnik odkryje, kim jest Wacław.

d)	 Podstolina wyznaje, że kochała i nadal kocha Wacława. Daje mu schronienia 
w swoich pokojach.

7.  Przepisz wybrany fragment, który podobał ci się najbardziej.  
Wyjaśnij swój wybór.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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8. Wykonaj rysunki do sceny piątej.

Dawne spotkanie Podstoliny i Wacława – księcia Radosława. 
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Spotkanie Podstoliny i Wacława w domu Cześnika.
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1. Kto występuje w scenie szóstej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Na podstawie didaskaliów odpowiedz na pytania.

Skąd przyszła Klara?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy Wacław ucieszył się na widok Klary?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

O czym mówili cicho Wacław i Podstolina?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

W którą stronę odeszła Podstolina?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy Wacław był zadowolony z przebiegu rozmowy?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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3. Dokończ zdania wyrazami z ramek.

W czasie rozmowy Wacława z Podstoliną do pokoju  �������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������� . 

Wacław na jej widok  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  .

Podstolina poprosiła Klarę o  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  .

Klara pomyślała, że Wacław może  ���������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������� .

zachowanie tajemnicy

weszła Klara

zostać w domu Cześnika

westchnął boleśnie

4. Co Podstolina ukrywała przed Klarą?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. Wskaż wypowiedzi Podstoliny, w których:

a) mówi o powodzie wizyty Wacława

b)	prosi Klarę o zachowanie tajemnicy
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1. Kto występuje w scenie siódmej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Odpowiedz na pytania.

Po co Papkin przyszedł do Klary?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy Klara uwierzyła Papkinowi?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Skreśl niepotrzebne wyrazy. 

Klara opowiadała Papkinowi/Wacławowi o dawnych rycerskich strojach/
zwyczajach. 

Dawniej rycerz/żołnierz najpierw musiał zdobyć sławę w walce. 

Potem mógł prosić ojca dziewczyny/dziewczynę, aby pozwoliła się kochać. 

Dla swojej wybranki/koleżanki rycerz walczył i wygrywał.

Papkin opowiadał Klarze/Podstolinie o swoich wojennych sukcesach. 

Na koniec Papkin/Wacław prosił Klarę, aby pozwoliła się kochać. 

Klara daje/zabiera Papkinowi zadania do wykonania.
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4. Na podstawie cytatów dokończ zdania o próbach Papkina. 

Próba posłuszeństwa to  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Próba wytrwałości to  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Próba odwagi to  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. Ułóż z wyrazów odpowiedź na pytanie.

Co będzie nagrodą za ukończenie wszystkich prób?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„ W oddalonej stąd krainie 
Jadowity potwór słynie, 
Najmężniejszym trwogą bywa, 
Krokodylem się nazywa. 
Niech go schwyci i przystawi,”

„ Gdy o chlebie i o wodzie…”
„ Rok i dni sześć.”

„ Milczeć trzeba sześć miesięcy.”

z Klarą. prób ślub będzie

wszystkich Nagrodą za ukończenie
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1. Kto występuje w scenie ósmej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Dokończ słowa Papkina.

3. Odpowiedz na pytania.

O czym rozmyślał Papkin?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Z kim spotkał się Papkin?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Co dostał Papkin i za co?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„ Dawniej młoda panieneczka 
Mile rzekła kochankowi: 
 
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������”

„ A dziś każda swemu powié: 
 
 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������”
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4. Wpisz do tabelki brakujące informacje.

5. Czego lub kogo boi się Papkin?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Papkin wie,  
że

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Papkin nie wie, 
że

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wacław dał mu złoto

Wacław będzie strzelał z wiatrówki

w sakiewce jest złoto

czy uniknie złości Cześnika

Wacław zostaje Wacław odchodzi nie może zdradzić
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1. Kto występuje w scenie dziewiątej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Co oznaczają słowa Cześnika? Zaznacz poprawną odpowiedź.

„ Winszuj, waszmość, mi sukcesu! 
Dzisiaj moje zrękowiny:”

„ Już finalnie, bez regresu 

Słowom dostał Podstoliny.”

1�

2�

a) Gratuluj mi sukcesu, dzisiaj mój ślub.
b)	Gratuluj mi sukcesu, dzisiaj moje zaręczyny.
c)	Zazdrość mi sukcesu, dzisiaj moje zaręczyny.

a) Ostatecznie i nieodwołalnie Podstolina zgodziła się.
b)	Na finiszu i nieodwołalnie Podstolina odmówiła.
c)	Ostatecznie i nieodwołalnie dałem słowo Podstolinie.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1194Zemsta Akt II – Scena IX

3.  Ułóż w poprawnej kolejności zdania i przeczytaj opowiadanie Cześnika  
o zaręczynach.

W dobrym momencie spotkałem Podstolinę.
Ona na mnie spojrzała zalotnie.

Zmieszałem się, chciałem wychodzić.
Na koniec Podstolina powiedziała: „Masz pierścień. Będę twoją żoną”.

Przysunąłem się bliżej i pocałowałem ją.
Podstolina się zawstydziła.

Razem śmialiśmy się, rozmawialiśmy.
Ja byłem coraz odważniejszy.

Nabrałem odwagi na zaloty.
Ona dalej się śmiała.
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4.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Papkin chwali zdolności Wacława i mówi o jego pijaństwie.

Wacław pije dużo alkoholu.

Cześnik nie chce przyjąć Wacława.

Cześnik przyjmie Wacława na przekór Rejentowi. 

Cześnik chce wyzwać Rejenta na pojedynek.

Papkin nie pójdzie do Rejenta z wyzwaniem na pojedynek.

Cześnik chce pisać list do Rejenta.

Papkin nie boi się iść do Rejenta.

Cześnik nie obiecuje Papkinowi nagrody.

Cześnik całuje Papkina w czoło.
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5.  Dokończ słowa Cześnika. Podkreśl cechy, które Cześnik ujawnia w tym 
fragmencie.

„ Miejsca u mnie nie zagrzeje: 
Bo nie będę z ziemi zbierał, 
Co Milczkowi z nosa spadnie… 
Chyba gdyby się opierał, 
Chciał zatrzymać samowładnie, 
 
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������”

cechy Cześnika: 

dumny

wybuchowy

ugodowy

przekorny

uparty

pokorny

łagodny

konfliktowy
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1. Kto występuje w akcie III? Podkreśl.

Cześnik

Podstolina

Rejent

Śmigalski

Papkin

Dyndalski

Klara

Mularze

Wacław

Perełka

2.  Przeczytaj streszczenie aktu III. Podkreśl w tekście czasowniki.  
Wybierz 10 i zapisz je w liczbie mnogiej czasu teraźniejszego i przeszłego. 

Rejent rozmawia z murarzami i namawia ich do kłamstwa. Robotnicy podpisują 

fałszywy dokument o pobiciu. Rejent mówi Wacławowi, że chce go ożenić  

z Podstoliną. Cieszy się, że zrobi Cześnikowi przykrość. Wacław prosi Rejenta  

o zgodę na ślub z Klarą. Rejent nie zgadza się. Do Rejenta przychodzi Papkin  

z wyzwaniem na pojedynek. Cześnik chce walczyć w dniu swojego ślubu. Papkin 

wyśmiewa wino, którym poczęstował go Rejent. Rejent grozi, że wyrzuci Papkina 

przez okno. Wchodzi Podstolina i mówi, że zgadza się zostać żoną Wacława. 

Papkin próbuje namówić Podstolinę do powrotu do Cześnika. Podstolina 

odmawia. Rejent daje Papkinowi list dla Cześnika i wyrzuca go z domu.
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czasownik 
z tekstu

liczba mnoga,
czas teraźniejszy 

liczba mnoga,
czas przeszły

������������������������������������������������� ������������������������������������������������� �������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

„ Na te ciężkie nasze czasy 
Boskim darem takie basy. 
Każdy kułak spieniężymy: 
Że was bito, wszyscy wiemy.”

„ Jeśli była tajemnica, 
To dlatego, żem chciał wprzody 

Do sąsiedzkiej skłonić zgody.”

„ Niech się dzieje wola nieba, 
Z nią się zawsze zgadzać trzeba.”

„ Wołał wprawdzie: „Daj gwintówki!” — 
Lecz chciał strzelać do makówki.”

3. Kto powiedział te słowa? Podpisz cytaty.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1200Zemsta Podsumowanie aktu III

������������������������������������������������������������������������������������

„ Jakoś, panie, to nieładnie…”

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

„ Jego grzeczną prośbę wnoszę 
I dołączam moją własną 
O odpowiedź krótką, jasną.”

„ Ostre noże 
Topisz w sercu syna twego.”

„ Banialuki, moja pani, 
Tych ode mnie nie usłyszy.”
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������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

„ Gdy więc pewność w każdym względzie 
I wzajemnie dane słowa, 
Witam ciebie jak synowa.”

„ On to zdradną swą wymową 
Mnie, zbyt słabej, mnie, kobiecie, 
Opłakane wyrwał słowo.”

„ Daj mu, pani, twe zlecenie, 
A ja skreślę słówek parę.”
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1. Kto występuje w scenie pierwszej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.  Uzupełnij dialog Rejenta z murarzami wyrazami z ramki.  
Zaznacz, kto mówi: (R) – Rejent, (M) – murarz.

– ( ������� ) Czy coś Wam się stało? Bili Was?

– ( ������� )  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

– ( ������� ) Moim zdaniem szturchanie to bicie. Byliście bici.

– ( ������� )  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

– ( ������� ) Może coś znajdziemy.

– ( ������� ) Moim zdaniem drapnięcie to rana. Jesteście ranni. 

– ( ������� ) No, może… 

– ( ������� ) Nie możecie zarabiać na żonę i dzieci.

– ( ������� )  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

– ( ������� ) Nie mam dzieci.

– ( ������� ) Nie szkodzi. Jesteście młodzi. Możecie mieć.

– ( ������� )  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

– ( ������� ) Nie widziałem. Nic o tym nie wiem. 

– ( ������� )  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

– ( ������� ) Znajdę innych świadków. Teraz podpiszcie zeznanie.

– ( ������� )  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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–  Cześnik wam za wszystko zapłaci.

– To nieładnie! Dla Pana pracowaliśmy.

Nie. Tylko szturchali, popychali.

Teraz zaświadczycie, że Cześnik strzelał do mnie.

Ktoś Was skaleczył? Widzę drapnięcie.

Słyszałem tylko, że chciał strzelać do makówki.

Nie mam żony.

Prosimy o zapłatę za pracę.
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3. Na podstawie fragmentu uzupełnij myśl Rejenta – dowód krzywdy murarzy.

„ Mieć więc ranę tyle znaczy, 
Co mieć ciało skaleczone: 
Że zaś raną jest drapnięcie, 
Więc zapewnić możem święcie, 
Że jesteście skaleczeni, 
Przez to chleba pozbawieni.”

Według Rejenta drapnięcie to ����������������������������������������������������� . 

Skaleczenie to mała ����������������������������������������������������� . 

Jeśli ktoś ma ranę, nie może ����������������������������������������������������� i ����������������������������������������������������� 

na życie.

skaleczenie rana pracować zarabiać
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4. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. 

Rejent chce zgłosić do sądu sprawę pobicia murarzy przez ���������������������������������������������

 ����������������������������������������������������� . 

Rejent namawia murarzy do składania ��������������������������������������������������������������������������������������� . 

W dokumencie są podane ��������������������������������������������������������������������������������������� . 

Murarze podpisują oświadczenie, że ��������������������������������������������������������������������������������������� . 

Rejent jest  ����������������������������������������������������� . 

Zrobi wszystko, aby ��������������������������������������������������������������������������������������� . 

nieprawdziwe informacje

dokuczyć Cześnikowi

służących Cześnika

przeciwko Cześnikowi

nieuczciwy fałszywych zeznań zostali pobici
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5. Jakie cechy Rejenta opisuje cytowany fragment?

„ Czapkę przedam, pas zastawię, 
A Cześnika stąd wykurzę; 
Będzie potem o tej sprawie 
Na wołowej pisał skórze. 
Lecz tajemne moje wieści, 
Jeśli wszystkie z prawdą zgodne, 
Tym, czym teraz serce pieści, 
Najboleśniej go ubodnę.”

Rejent jest  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

przebiegły serdeczny inteligentny nieuczciwy

miły sprytny złośliwyuparty pobożny uprzejmy
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1. Kto występuje w scenie drugiej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Kto występuje w scenie trzeciej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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3.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Rejent cieszy się z przyjścia syna.

Wacław nie chce rozmawiać z ojcem. 

Rejent jest szczęśliwy, że ma posłusznego syna.

Rejent mówi, że chce zgody z Cześnikiem.

Rejent myśli tylko o szczęściu syna.

Milczek planuje ślub Wacława z Podstoliną na złość 
Cześnikowi.

Wacław prosi ojca o zgodę na ślub z Klarą.

Rejent zgadza się na ślub Wacława z Klarą.

Wacław bardzo cierpi, błaga ojca o zmianę decyzji.

Wacław przyjmuje z radością decyzję ojca.

Rejent nie chce zmienić zdania, udaje smutek.
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4. Na podstawie fragmentu tekstu odpowiedz na pytania.

„ WACŁAW 
Jeśli była tajemnica, 
To dlatego, żem chciał wprzody 
Do sąsiedzkiej skłonić zgody. 
 
REJENT 
Mnie z Cześnikiem? — O mój Boże! 
Któż jej więcej pragnąć może 
Niż ja, człowiek bogobojny. 
 
WACŁAW 
Zezwól zatem, abym z Klarą… 
 
REJENT 
Być nie może żadną miarą; 
Cześnik burda, ja spokojny.”

Co o sobie mówi Rejent?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy taki jest naprawdę?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

zgodny kłamca uczciwy uparty

prawdomówny kłótliwy boi się Boga
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5. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. 

W scenie ����������������������������������������������������� Rejent rozmawia ����������������������������������������������������� .

Mówi o ����������������������������������������������������� , że jest bogata i ładna.

O ����������������������������������������������������� mówi, że jest ����������������������������������������������������� 

i ����������������������������������������������������� .

Ma nadzieję, że Podstolina chętnie ����������������������������������������������������� za Wacława. 

�������������������������������������������������� martwi się, że Cześnik dostanie �������������������������������������������������� .

Złośliwie

sam ze sobą

Cześniku

apopleksji

podły

wyjdzie za mąż

Podstolinie

stary

trzeciej

6. Znajdź w tekście sceny trzeciej ulubione powiedzenie Rejenta. Przepisz je.

„ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .”

Czy Rejent przestrzega tej zasady?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1. Kto występuje w scenie czwartej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Przeczytaj tekst sceny czwartej i didaskalia. Odpowiedz na pytania.

Kto do kogo przyszedł?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy rozmówcy znali się wcześniej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jak na początku rozmowy zachowuje się gospodarz?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jak na początku rozmowy zachowuje się gość?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jak wygląda stolik?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1212Zemsta Akt III – Scena IV

3. Na podstawie fragmentu tekstu odpowiedz na pytania.

„ Jestem ����������������������������������������������������� — lew północy, 
Rotmistrz sławny i kawaler — 
 okazując gestem wstęgi orderowe 
Tak, siak, tedy i owędy. 
Mądry w radzie, dzielny w boju, 
Dusza wojny, wróg pokoju. 
Znają Szwedy, muzułmany, 
Sasy, Włochy i Hiszpany 
Artemizy ostrze sławne 
I nim władać ramię wprawne. 
Jednym słowem, krótko mówiąc, 
Kula ziemska zna ����������������������������������������������������� — 
Teraz, bratku, daj mi wina.”

Kto to mówi?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

O czym mówi?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kim jest?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czym jest Artemiza?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1213Zemsta Akt III – Scena IV

4.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Papkin przychodzi do Rejenta z wizytą.

Papkin przychodzi do Rejenta z wyzwaniem od Cześnika.

Rejent przyjmuje Papkina grzecznie i pokornie.

Papkin i Rejent znali się wcześniej.

Papkin nic nie mówi o sobie.

Papkin jest bardzo pewny siebie i niegrzeczny.

Rejent grozi Papkinowi, że wyrzuci go przez okno.

Gospodarz nie chce odpowiedzieć na wezwanie na pojedynek.

Papkin zapewnia, że pojedynek nie przeszkodzi Cześnikowi  
w ślubie.

Papkin mówi o wielkiej miłości Cześnika i Podstoliny.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1214Zemsta Akt III – Scena IV

5. Dokończ pytania.

1� Papkin przekazuje Rejentowi wyzwanie na pojedynek. 

a) Kto  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ? 

b)	Komu  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ? 

c)	Co  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ? 

2� Rejent pisze do Cześnika list z odpowiedzią. 

a) Kto  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ?

b)	Co robi  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ?

c)	Do kogo  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ?



Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki

1215Zemsta Akt III – Scena IV

6.  Napisz krótką odpowiedź Cześnika do Rejenta. 
Pamiętaj o miejscu i czasie pojedynku.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1216Zemsta Akt III – Scena IV

7. Na podstawie fragmentu tekstu odpowiedz na pytania.

„ Fiu! fiu! fiu! — Taż z miłości 
Trzykroć na dzień wpada w mdłości — 
����������������������������������������������������� , także rozogniony, 
Jak gromnica ku niej pała — 
Będzie para doskonała. 
A że wierna w każdej sprawie, 
Ręce, nogi w zakład stawię.”

Kto i o kim mówi?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Do czego porównuje miłość mężczyzny?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Co mówi o kobiecie?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1217Zemsta Akt III – Scena V

1. Kto występuje w scenie piątej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Dokończ zdania wyrazami z ramki.

Do części zamku zamieszkałej przez Rejenta przyszła  ������������������������������������������������������  .

Przyniosła ze sobą  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  .

Rejent ucieszył się ������������������������������������������������������������������������������������������� .

Papkin zrozumiał ������������������������������������������������������������������������������������������� .

Podstolina wyjaśniła, że dawniej z Wacławem  �������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������� .

Podstolina tłumaczy, że zmuszona przez Papkina  ������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������� .

przyjęła oświadczyny Cześnika

z decyzji Podstoliny

znali się i kochali

umowę spisaną z Rejentem

podstęp Rejenta

Podstolina



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1218Zemsta Akt III – Scena V

3. Na podstawie fragmentu tekstu odpowiedz na pytania.

„ Otóż jestem na wezwanie 
W twoim domu, mój ����������������������������������������������������� , 
Co dowodem niech się stanie, 
Żem zmieniła przedsięwzięcie. 
Nie straciłam na namyśle 
Niepotrzebnym czasu wiele — 
Bo ja rzadko kiedy myślę, 
Alem za to chyża w dziele — 
I nie mówiąc Cześnikowi: 
Mój staruszku, bądźcie zdrowi, 
Milsze od was są sąsiady — 
Podpisuję twe układy 
I w minucie tutaj staję. —”

W której części zamku powiedziano te słowa?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kto to powiedział?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy autor tych słów zgodził się na podstęp Rejenta?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1219Zemsta Akt III – Sceny VI, VII

1. Kto występuje w scenie szóstej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Kto występuje w scenie siódmej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Skreśl niepotrzebne wyrazy

Rejent/Papkin wychodzi z pokoju. Rejent/Papkin rozmawia z Podstoliną.

Stara się namówić kobietę do powrotu/pozostania z nim.

Papkin boi się/cieszy się, że Cześnik zniszczy mieszkanie Rejenta. 

Kobieta chce/nie chce wrócić z Papkinem i zostać żoną Cześnika.

Podstolina prosi, aby Papkin w jej imieniu pożegnał Rejenta/Cześnika.

Papkin wierzy/nie wierzy w słowa Podstoliny. 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1220Zemsta Akt III – Sceny VI, VII

4. Przeczytaj słowa Podstoliny i odpowiedz na pytania.

„ Pożegnanie dla Cześnika: 
Kłaniaj mu się bardzo grzecznie, 
Powiedz oraz, jak mą duszę 
Zbyt boleśnie żal przenika, 
Że się tak z nim rozstać muszę — 
Niech porywczo mnie nie gani…”

Do kogo mówi Podstolina?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

O jakim uczuciu mówi Podstolina?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy jej uczucia są prawdziwe?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy posłaniec jej wierzy?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1221Zemsta Akt III – Sceny VI, VII

5. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek. 

Rejent wręcza Papkinowi ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .

Papkin ����������������������������������������������������� powrotu do Cześnika.

Rejent żegna gościa i ����������������������������������������������������� go do drzwi.

Papkin jest ����������������������������������������������������� Rejentowi za przyjęcie.

Za drzwiami czekają ����������������������������������������������������� Rejenta.

odprowadzalist do Cześnika

boi się służący wdzięczny

6. Scena siódma jest parodią szlacheckiego sposobu żegnania gości.

Sprawdź w dostępnych źródłach definicję parodii. Zapisz ją.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1222Zemsta Akt III – Sceny VI, VII

7.  Przeczytaj wskazane fragmenty. Kto powiedział te słowa? Podpisz cytaty.  
Przeczytaj didaskalia. Odpowiedz na pytania.

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

„ Za przyjęcie dzięki składa.”

„ Sługa, sługa uniżony.”

„ Panu temu wskazać drogę.”

„ Ściskam nóżki — trafić mogę.”

„ Wziąć pod ręce — nie bez laski — 
Schody ciemne — macać trzeba —”



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1223Zemsta Akt III – Sceny VI, VII

������������������������������������������������������������������������������������

„ Ściskam nóżki — zbytek łaski. —”

Jak szlachta żegnała gości?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jaki zwrot powtarza Papkin? Co on znaczy?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy ten zwyczaj zachował się do dziś?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1. Wymień wszystkie osoby, które występują w akcie IV.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1225Zemsta Podsumowanie aktu IV

2. Uporządkuj w kolejności wydarzenia z aktu IV. Ponumeruj zdania.

Papkin pisze testament.

Cześnik czyta list od Rejenta.

Cześnik przygotowuje się do ślubu z Podstoliną.

Cześnik dowiaduje się, że Podstolina zgodziła się na ślub z Wacławem. 

Papkin wraca od Rejenta.

Cześnik chce podstępem złapać Wacława.

Cześnik dyktuje Dyndalskiemu list do Wacława.

Papkin myśli, że został otruty przez Rejenta. 

Wacław bierze ślub z Klarą.

Cześnik i Rejent podają sobie ręce i godzą się.

Papkin daje swój testament Klarze.

Wacław mówi ostatnie zdanie: „Tak jest, zgoda, a Bóg wtedy rękę 
poda”.

Rejent przychodzi do Cześnika.

Wacław prosi ojca o błogosławieństwo.

Wszyscy krzyczą „Zgoda, zgoda”.
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1226Zemsta Podsumowanie aktu IV

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

„ Tak jest, zgoda, 
A Bóg wtedy rękę poda.”

„ robię ten testament, czyli ostatnie rozporządzenie 
mojego ruchomego i nieruchomego majątku. ”

„ Niechże będzie dziś wesele, 
Równie w sercach, jak i w dziele —”

„ Mocium panie, z nami zgoda.”

„ Bardzo proszę… mocium panie… 
Mocium panie… me wezwanie… 
Mocium panie, wziąć w sposobie, 
Mocium panie… wziąć w sposobie,”

3. Kto powiedział te słowa? Podpisz cytaty.
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1227Zemsta Podsumowanie aktu IV

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

„ Tu coś boli. — Oj! aj! piecze — 
Ach, to wino! takie męty!”

„ Niech się dzieje wola nieba, 
Z nią się zawsze zgadzać trzeba.”
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1228Zemsta Akt IV – Scena I

1. Kto występuje w scenie pierwszej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Sprawdź w dostępnych źródłach, czym jest karabela. Wklej ilustrację.

Karabela to  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1229Zemsta Akt IV – Scena I

3.  Uzupełnij zaproszenie na ślub Cześnika i Podstoliny.  
Pamiętaj, że akcja komedii to koniec XVIII i początek XIX wieku.

ZApRoSZenie 

������������������������������������������������������������� i �������������������������������������������������������������

Serdecznie zapraszają na swój ślub,

który odbędzie się 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Maciej Raptusiewicz Hanna Czepiersińska kaplica zamkowa
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1230Zemsta Akt IV – Scena I

4. We fragmencie tekstu podkreśl nazwy przypraw.

„ Jutro sztukę pokaż światu: 
 
Nie żałować, mocium panie, 
 
Cynamonu i muszkatu, 
 
I wszelkiego aromatu, 
 
Aby było, jak należy. 
 
Masz do ryby szafran świeży 
 
I bakalii po dostatku — 
 
Niechże będzie dobrze, bratku.”

5. Dlaczego Cześnik kazał kucharzowi Perełce przygotować przyjęcie?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1231Zemsta Akt IV – Scena I

6. Poszukaj informacji o wydarzeniach historycznych, o których mówi Cześnik.

„ CZEŚNIK 
 dobywając szabli 
He, he, he, Pani Barska! 
Pod Słonimem, Podhajcami, 
Berdyczowem, Łomazami 
Dobrze mi się wysłużyła.”

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1232Zemsta Akt IV – Scena II

1. Kto występuje w scenie drugiej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Zamień równoważniki zdań na zdania.

Powrót Papkina od Rejenta.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Opowieści Papkina o swojej odwadze.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Podejrzenie Papkina o otruciu winem przez Rejenta.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czytanie listu przez Cześnika od Rejenta.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Podstęp Rejenta.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Plany ślubne Podstoliny.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Złość Cześnika.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1233Zemsta Akt IV – Sceny III, IV

1. Kto występuje w scenie trzeciej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Kto występuje w scenie czwartej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Papkin myśli, że Rejent otruł go ����������������������������������������������������� .

����������������������������������������������������� nie wierzy w otrucie Papkina.

Papkin porównuje siebie do ����������������������������������������������������� .

Papkin porównuje Rejenta do ����������������������������������������������������� .

Dyndalski radzi posłać po ����������������������������������������������������� .

Papkin w scenie ����������������������������������������������������� myśli o swoim życiu.

Papkin żałuje, że krzyczał na ����������������������������������������������������� .

Żałuje, że wypił za dużo ����������������������������������������������������� .

Postanawia napisać ����������������������������������������������������� .

Chce przygotować i opłacić swój ����������������������������������������������������� .

Dyndalski

żmii

Rejenta

księdza

róży

wina

winem

pogrzeb

testament

czwartej
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1234Zemsta Akt IV – Sceny III, IV

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

„ Kto by się tam i łakomił 
Na waszmości nędzne życie!”

„ Że ta żmija, 
Ten w Rejenta czart wcielony, 
Dziś trucizną mnie zabija?”

4. Kto powiedział te słowa? Podpisz cytaty. 
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1235Zemsta Akt IV – Scena V

1. Kto występuje w scenie piątej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.  Na podstawie fragmentu tekstu napisz, jaki podstęp wymyślił Cześnik, aby 
zemścić się na Rejencie.

„ Lepszą zemstę przysposobię, 
Ale trzeba zażyć z mańki. 
Bylem syna dostał w siatkę, 
Mam dla niego dobrą klatkę;”

Cześnik postanowił  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Co w tym czasie pisze Papkin?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. W jaki sposób Cześnik chce sprowadzić Wacława?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. Kto zapisuje wszystkie słowa Cześnika?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6. Jakie słowa powtarza Cześnik?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1236Zemsta Akt IV – Scena V

„ Wasze idź mi — wypraw Rózię,
Niech do Milczka wkraść się stara,
Niech młodemu Wacławowi,
Paniczowi — no wiesz? — powié,
Że go prosi panna Klara,”

„ Cześniku.”
„ podając pióro 
Jako świadek.”

7. Czy udało się napisać list?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8. Jaki inny sposób sprowadzenia Wacława wymyślił Cześnik?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9. O co prosi Papkin Cześnika?
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1237Zemsta Akt IV – Scena V

„ Idź do kata!” 
Wdzięczność ludzi, wielkość świata — 
Każdy siebie ma na względzie 
A drugiego za narzędzie. 
Póki dobre — cacko, złoto; 
Jak zepsute — ruszaj w błoto.”

10. Jak Cześnik traktuje Papkina? Zaznacz poprawną odpowiedź.

a) serdecznie 
b)	lekceważąco 
c)	uprzejmie 



Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki

1238Zemsta Akt IV – Scena V

11.  Napisz w imieniu Klary list do Wacława. Nie popełnij błędów Cześnika. 
Pamiętaj o zasadach pisania listu.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1239Zemsta Akt IV – Scena VI

1. Kto występuje w scenie szóstej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Papkin spotyka Klarę i wyznaje jej ����������������������������������������������������� .

Mówi Klarze, że niedługo umrze, ponieważ został ����������������������������������������������������� .

Żałuje, że nie zdążył przywieźć ����������������������������������������������������� .

Daje jej swój ����������������������������������������������������� .

W testamencie wyjaśnia, że został otruty przez ����������������������������������������������������� .

Klara Raptusiewiczówna otrzyma w spadku ������������������������������������������������������������������������������

i ������������������������������������������������������������������������������ .

Papkin prosi o niespłacanie jego ����������������������������������������������������� .

Chce różnym osobom zostawić po sobie ����������������������������������������������������� .

3. Sprawdź, co znaczą te wyrazy. Napisz ich wyjaśnienie. 

testament –  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

spadek –  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

miłość długów Rejenta

angielską gitarękolekcję motyli

krokodyla

testament

otruty

pamiątkę
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1240Zemsta Akt IV – Scena VII

1. Kto występuje w scenie siódmej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1� Rejent, aby dokuczyć Cześnikowi, postanowił:
a) zmusić Wacława do ślubu z Podstoliną
b)	zmusić Cześnika do ślubu z Podstoliną
c)	zmusić Wacława do ślub z Klarą

2� O kim mówi Klara?

„ Ach, ty nie znasz mego stryja! 
W porywczości nie ma granic.”

a) o Rejencie Milczku
b)	o Wacławie Milczku
c)	o Cześniku Raptusiewiczu

3� Co Cześnik myślał o Wacławie?
a) Nie wiedział, kim on jest.
b)	Myślał, że jest komisarzem Rejenta.
c)	Myślał, że jest krewnym Podstoliny.

4� Tajemnicę pochodzenia Wacława zdradził:
a) Rejent Milczek
b)	Dyndalski
c)	 Józef Papkin 

5� Cześnik, aby dokuczyć Rejentowi, chciał:
a) pozwolić na ślub Wacława i Podstoliny
b)	uwięzić Wacława
c)	pozwolić na remont muru
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1241Zemsta Akt IV – Sceny VIII, IX

1. Kto występuje w scenie ósmej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Kto występuje w scenie dziewiątej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Na podstawie fragmentów tekstu odpowiedz na pytania.

„ I cóż złego mi się stanie? 
Widzę dużo przeciwnika, 
Lecz nie myślcie, że się boję. —”

„ Rejent wykradł narzeczonę 
I chce tobie dać za żonę; 
Miałby tryumf w tym sposobie, 
Lecz ja umiem radzić sobie —”

1�

2�

Czy Wacław przestraszył się Cześnika i jego hajduków?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dlaczego Cześnik zatrzymał Wacława?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1242Zemsta Akt IV – Sceny VIII, IX

„ Lub do turmy pójdziesz na dno, 
Gdzie, że siedzisz, ciężko zgadną, 
Albo — rękę oddasz Klarze. — 
A jeżeli Starościanka 
Pójść nie zechce do ołtarza, 
Jest tu druga jej bratanka, 
Tej za ciebie pójść rozkażę. —”

„ WACŁAW 
 do Klary 
Mamyż wierzyć? 
 
KLARA 
Ha, to wierzmy. — 
 
 do Cześnika 
Ślub brać dziś? 
 
CZEŚNIK 
Dziś.”

3�

4�

Jaki wybór dał Cześnik Wacławowi?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy Wacław i Klara zgodzili się na podstęp Cześnika?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1243Zemsta Akt IV – Sceny VIII, IX

„ O fortuno tygrysico! 
I trucizna, i wesele — 
To za wiele! to za wiele!”

„ Jak co sobie ubrda w głowie, 
To i klinem nie wybije.”

„ Ot, krzyż Pański, a ja znoszę.”

5�

6�

Czy Papkin był zadowolony ze ślubu Klary i Wacława?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy Dyndalski był zadowolony ze służby u Cześnika?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1244Zemsta Akt IV – Sceny X, XI

1. Kto występuje w scenie dziesiątej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Kto występuje w scenie jedenastej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Skreśl niepotrzebne wyrazy.

Rejent przyszedł do Podstoliny/Cześnika.

Rejent miał walczyć/uciekać z Cześnikiem.

Rejent usłyszał odgłosy wesela/pogrzebu.

Dowiedział/Nie dowiedział się, że to wesele jego syna Wacława.

Cześnik po pogrzebie/po ślubie chciał zdążyć na pojedynek z Rejentem.

Rejent był już w domu Cześnika/Podstoliny.

Cześnik mógł/nie mógł z nim walczyć.

Rejent chciał zabrać swojego córkę/syna do domu.

Cześnik zapytał, czy zabierze też jego męża/żonę.

Cześnik powiedział Rejentowi/Papkinowi o zemście.

Rejent zabrał/oddał mu Podstolinę.

Cześnik/Papkin zabrał mu syna.
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1245Zemsta Akt IV – Sceny X, XI

4.  Połącz zdania pojedyncze z ćwiczenia 3 spójnikami.  
Utwórz z nich zdania złożone. Zapisz zdania w zeszycie.

Wzór:

Rejent przyszedł do Cześnika, ponieważ miał z nim walczyć. 
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1246Zemsta Akt IV – Sceny XII, XIII

1. Kto występuje w scenie dwunastej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Kto występuje w scenie trzynastej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1247Zemsta Akt IV – Sceny XII, XIII

3.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Wacław prosi o błogosławieństwo dla siebie i Klary.

Rejent cieszy się ze ślubu Wacława i Klary.

Podstolina chciała wyjść za mąż, ponieważ kochała Cześnika.

Podstolina chciała wyjść za mąż, ponieważ bała się biedy.

Majątek Podstoliny należał do Wacława.

Majątek Podstoliny należał do Klary.

Klara prosi Rejenta o błogosławieństwo.

Papkin jest pewny, że Rejent go otruł.

Papkin upewnia się, że nie został otruty przez Rejenta.

Powiedzenie Rejenta to „Mocium panie”.

Rejent często powtarzał słowa:  
„Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba”.

Klara prosi o błogosławieństwo małżeństwa z Wacławem.

Rejent i Cześnik podają sobie ręce i się godzą.

Komedię kończą słowa Wacława:  
„Tak jest, zgoda, a Bóg wtedy rękę poda”.



Pomocnik

1. Uczeń powinien poznać całość lektury, ale samodzielne jej przeczytanie może okazać się 
niewykonalne. Warto jednak dążyć do przeczytania przez dziecko choćby fragmentów 
tekstu bez pomocy, a całość udostępnić w formie audiobooka lub przeczytać uczniowi. 
Oglądanie ekranizacji „Zemsty” Andrzeja Wajdy będzie ogromną pomocą, nie może jednak 
zastąpić czytania/słuchania tekstu. 

2. Akcja „Zemsty” jest dość zawiła i trudna do śledzenia ze zrozumieniem dla ucznia ze zło-
żonymi potrzebami w porozumiewaniu się, również ze względu na język tekstu. Zdarzenia 
z każdej sceny dramatu przedstawiliśmy zatem w formie zdań piktogramowych. Zacho-
wanie formy dialogu nie było możliwe, tekst piktogramowy należy traktować jako stresz-
czenie. Prześledzenie przez ucznia streszczenia piktogramowego przed przeczytaniem/
obejrzeniem kolejnego aktu ułatwi mu zrozumienie tekstu. 

3. W adaptacji zachowaliśmy podział na akty i sceny, przed każdą sceną podaliśmy spis wy-
stępujących w niej osób. Miejsce akcji opisaliśmy piktogramowo po każdej zmianie.

4. Do każdego aktu przygotowaliśmy kilka piktogramowych kart pracy wspomagających zro-
zumienie tekstu i sprawdzających poziom rozumienia. 

5. Dwa najbardziej popularne cytaty zapisaliśmy piktogramami, by umożliwić również ucznio-
wi niemówiącemu zapamiętanie ich i wykazanie się ich znajomością. 

dla nauczyciela/rodzica/asystenta ucznia ze złożonymi potrzebami w porozumiewaniu się
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W
prow

adzenie

osoby
m

iejsca
struktura 

tekstu

Cześnik 
Raptusiew

icz
Cz.R.

Klara
bratanica

zam
ek

pokój

AKT

Rejent  
M

ilczek
R.M

.

W
acław

W

syn
dziedziniec

SCENA

Podstolina
PapkinP

robotnicy
ogród

Dyndalski

D

Śm
igalski

Ś

Perełka

P

służba
kaplica
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Akt pierw
szy, scena pierw

sza

osoby
Cześnik 

Cz.R.

Dyndalski

D

m
iejsce

zam
ek

pokój

Cześnik siedzi przy stole, czyta dokum
enty, czeka na śniadanie.

przy
na

Cz.R.

Cześnik chce się ożenić z Podstoliną, bogatą w
dow

ą.

z
Cz.R.

Dyndalski m
ów

i, że Cześnik m
a różne choroby.

D
że

Cz.R.

Cześnik jest niezadow
olony.

Cz.R.
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Akt pierw
szy, scena druga

osoby
Cześnik 

Cz.R.

Dyndalski

D

PapkinP

m
iejsce

zam
ek

pokój

W
chodzi Papkin w

e francuskim
 ubraniu.

P

w
e

Papkin m
ów

i, że bardzo się spieszył.

P

że

Papkin m
ów

i i m
ów

i, a Cześnik nie m
oże nic pow

iedzieć.

P

i
a

NIE
Cz.R.

Cześnik nie w
ierzy Papkinow

i.

P
Cz.R.

P
i

Cz.R.

Papkin przechw
ala się, że dobrze strzela  

i że bardzo dobrze jeździ konno.
P

że
i że

że

Cześnik m
ów

i, że m
ieszka w

 zam
ku i m

a złego sąsiada.

w
i

Cz.R.

Cześnik ucisza Papkina i opow
iada historię.
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Sąsiadem
 Cześnika jest Rejent M

ilczek.

Cz.R.
R.M

.

Cześnik chce, żeby Papkin porozm
aw

iał z Podstoliną.

żeby
P

z
Cz.R.

Cześnik i Rejent kłócą się.

i
Cz.R.

R.M
.

Papkin się zgadza.

P

żeby

Cześnik chce, żeby Papkin poszedł do Rejenta.

P
do

Cz.R.
R.M

.

Papkin nie chce iść.

P

Cześnik m
ów

i, że chce poślubić Podstolinę.

że

Cz.R.
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Akt pierw
szy, scena trzecia

osoby
PapkinP

m
iejsce

zam
ek

pokój

Papkin jest zadow
olony, że Cześnik w

ybrał Podstolinę.

P

że
Cz.R.

P

Papkin m
arzy, że poślubi Klarę.

że

P

Papkin gra na gitarze i śpiew
a.

i
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Akt pierw
szy, scena czw

arta

osoby
PapkinP

Podstolina
m

iejsce
zam

ek
pokój

P

Papkin m
ów

i Podstolinie, że Cześnik chce ją poślubić.

że
Cz.R.

Podstolina m
ów

i, że m
oże się zgodzi.

że

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1254Zemsta Tablice komunikacyjne



Akt pierw
szy, scena piąta

osoby
PapkinP

Cześnik

Cz.R.

robotnicy
m

iejsce
zam

ek
pokój

Cześnik jest w
ściekły, że Rejent napraw

ia m
ur.

że
Cz.R.

R.M
.

Cześnik chce, żeby Papkin w
ypędził robotników

 i zburzył m
ur.

żeby
P

i
Cz.R.
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Akt pierw
szy, scena szósta

osoby
Klara

W
acławW

m
iejsce

ogród

Klara i W
acław

 rozm
aw

iają o tym
, że się kochają.

i
W

o
że

Ktoś idzie i W
acław

 ucieka.

i
W

W
acław

 m
artw

i się, że Cześnik i Rejent kłócą się.

W
że

Cz.R.i
R.M

.

W
acław

 m
ów

i Klarze, że chce ją poślubić.

W
że

Klara m
ów

i, że chce, żeby jej w
uj Cześnik zgodził się na ślub.

że
żeby

na
Cz.R.
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Akt pierw
szy, scena siódm

a

osoby
PapkinP

Śm
igalski

Ś

Rejent

R.M
.

Cześnik

Cz.R.

robotnicy
m

iejsce
dziedziniec

Papkin m
ów

i robotnikom
, żeby przerw

ali pracę przy m
urze.

P

przy
żeby

Robotnicy odchodzą.

Papkin przechw
ala się.

P

Rejent nie zgadza się.

R.M
.

Cześnik chce, żeby bić robotników
.

Cz.R.
żeby

Rejent m
ów

i, że zam
knie Cześnika w

 w
ięzieniu.

że
w

R.M
.

Cz.R.
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Akt pierw
szy, scena ósm

a

osoby
PapkinP

W
acławW

m
iejsce

dziedziniec

P

Papkin bierze W
acław

a w
 niew

olę.

W
w

W

W
acław

 chce iść z Papkinem
 do zam

ku Cześnika.

z
P

do
Cz.R.

P
W

Papkin nie w
ie, że W

acław
 jest synem

 Rejenta.

że
R.M

.
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Akt drugi, scena pierw
sza

osoby
Cześnik 

Cz.R.

PapkinP

W
acławW

m
iejsce

zam
ek

pokój

przy

Cz.R.

Cześnik siedzi przy stole.

Papkin się przechw
ala.

P

Cześnik nie chce jeńca.

Cz.R.

że

Papkin m
ów

i, że w
ziął W

acław
a w

 niew
olę.

P
W

w

W
acław

 proponuje, żeby Cześnik i Rejent pogodzili się.

W

żeby
Cz.R.i

R.M
.

Cz.R.

Papkin m
ów

i Cześnikow
i, że W

acław
 pracow

ał dla Rejenta.

P

że
W

dla
R.M

.

Cześnik odm
aw

ia.

Cz.R.
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Akt drugi, scena druga

osoby
PapkinP

W
acławW

m
iejsce

zam
ek

pokój

P

Papkin i W
acław

 rozm
aw

iają o kłótni Cześnika i Rejenta.

i
W

o
Cz.R.i

R.M
.

Papkin jest bardzo zainteresow
any.

P

W
acław

 chce zostać w
 niew

oli w
 zam

ku Cześnika.

W
w

w
Cz.R.

Papkin pyta, co m
a zrobić.

P

P

Papkin chce, żeby W
acław

 zapłacił i odszedł.

żeby
W

i

W
acław

 m
ów

i, że kocha Klarę i że jest synem
 Rejenta.

W
że

i że
R.M

.

W
acław

 pokazuje Papkinow
i sakiew

kę.

W
P

Papkin jest przerażony.

P
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P
Cz.R.

Papkin boi się Cześnika, ale chce sakiew
kę.

ale

W
acław

 obiecuje sakiew
kę, jeżeli dostanie pracę u Cześnika.

W
jeżeli

u
Cz.R.
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Akt drugi, scena trzecia

osoby
W

acław

W

Klara
m

iejsce
zam

ek
pokój

Klara słyszała rozm
ow

ę W
acław

a z Papkinem
.

W
z

P

Klara zgadza się na pom
ysł W

acław
a.

na
W

Klara uw
aża, że Podstolina pom

oże.

że

Klara prosi W
acław

a, żeby chw
alił Podstolinę.

W
żeby
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Akt drugi, scena czw
arta

osoby
W

acław

W

m
iejsce

zam
ek

pokój

W W
acław

 rozm
yśla, jakie są kobiety.
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Akt drugi, scena piąta

osoby
W

acław

W

Podstolina
m

iejsce
zam

ek
pokój

W

W
acław

 w
ita się z Podstoliną i ją rozpoznaje.

z
i

Podstolina m
yśli, że W

acław
 ją kocha.

że
W

Podstolina rozpoznaje W
acław

a.

W

W
acław

 jest zaw
stydzony.

W

W
acław

 i Podstolina byli kiedyś parą.

W
i

W
acław

 m
ów

i Podstolinie, że jest synem
 Rejenta M

ilczka.

W
że

R.M
.

W
acław

 m
ów

ił Podstolinie, że jest księciem
.

W

że

Podstolina jest przerażona.
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Akt drugi, scena szósta

osoby
Podstolina

W
acławW

Klara
m

iejsce
zam

ek
pokój

Klara jest ciekaw
a, jaka była rozm

ow
a Podstoliny z W

acław
em

.

z
W

Podstolina jest zm
ieszana.

Podstolina prosi Klarę, żeby nie m
ów

iła nikom
u o W

acław
ie.

żeby
W

o
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Akt drugi, scena siódm
a

osoby
Klara

PapkinP

m
iejsce

zam
ek

pokój

Papkin m
ów

i Klarze, że ją kocha.

P
że

Klara chce, żeby Papkin:

żeby
P

Klara chce, żeby Papkin to pokazał.

żeby
P

m
ilczał sześć m

iesięcy,

6

Papkin pyta, co m
a zrobić.

P

jadł tylko chleb i pił tylko w
odę przez rok i sześć dni,

tylko
i

tylko
przez 1

6

złapał i przyniósł krokodyla.

i
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Akt drugi, scena ósm
a

osoby
PapkinP

W
acławW

m
iejsce

zam
ek

pokój

P

Papkin jest zm
artw

iony.

Przychodzi W
acław

 i daje Papkinow
i sakiew

kę.

W
i

P

Papkin bierze sakiew
kę od W

acław
a.

P
od

W
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Akt drugi, scena dziew
iąta

osoby
PapkinP

Cześnik

Cz.R.

m
iejsce

zam
ek

zam
ek

Cześnik jest zadow
olony, że Podstolina zgodziła się na ślub.

Cz.R.

że
na

Cześnik każe Papkinow
i w

yzw
ać Rejenta.

!
P

Cz.R.
R.M

.

Papkin boi się.

P

Papkin prosi Cześnika, żeby zatrzym
ał W

acław
a w

 zam
ku.

P
Cz.R.żeby

w
W

Cześnik nie chce.

Cz.R.

Cześnik obiecuje Papkinow
i dużą zapłatę.

Cz.R.
P

Cześnik chce pojedynkow
ać się z Rejentem

.

Cz.R.
z

R.M
.
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Akt trzeci, scena pierw
sza

osoby
Rejent  

R.M
.

m
urarze

m
iejsce

pokój Rejenta
R.M

.

przy

Rejent siedzi przy stoliku i pisze. Dw
aj m

urarze stoją.

R.M
.

i
2

Rejent m
ów

i, że m
urarzy zaatakow

ano i zraniono.

R.M
.

że
i

M
urarze proszą o zapłatę.

o

M
urarze zaprzeczają.

Cz.R.

Rejent m
ów

i, że zapłaci Cześnik.

R.M
.

że

Rejent nie słucha i pisze.

R.M
.

i
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Akt trzeci, scena druga

osoby
Rejent  

R.M
.

W
acławW

m
iejsce

pokój Rejenta

R.M
.

że

Rejent m
ów

i, że chce szczęścia W
acław

a.W

W
acław

 jest nieszczęśliw
y.

W

W
acław

 prosi o zgodę na ślub z Klarą.

W
o

na
z

Rejent napisał list do Podstoliny, w
 którym

 pyta,
czy poślubi W

acław
a.

R.M
.

do
w

W

Rejent odm
aw

ia.

R.M
.

R.M
.

Rejent do listu dołączył um
ow

ę.

do

R.M
.

Rejent chce, żeby W
acław

 poślubił Podstolinę.

żeby
W

Kto zerw
ie um

ow
ę o ślubie, zapłaci sto tysięcy.

o
100 000

R.M
.
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Akt trzeci, scena trzecia

osoby
Rejent 

R.M
.

m
iejsce

pokój Rejenta

R.M
.

że

Rejent cieszy się, że odbierze Podstolinę Cześnikow
i.

Cz.R.

R.M
.
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Akt trzeci, scena czw
arta

osoby
Rejent 

R.M
.

PapkinP

m
iejsce

pokój Rejenta

Papkin w
chodzi do Rejenta.

P

do
R.M

.

Papkin się przechw
ala i chce w

ina.

P

i

Papkin boi się Rejenta.

P
R.M

.

Papkin m
ów

i, że w
ino jest niedobre.

P

że

Rejent grzecznie w
ita Papkina.

R.M
.

P

Rejent jest zirytow
any, ale m

ów
i grzecznie.

R.M
.

ale

Papkin m
yśli, że Rejent się boi.

P

że
R.M

.

Papkin krzyczy, że przychodzi od Cześnika.

P
że

od
Cz.R.

R.M
.
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R.M
.

Rejent prosi, żeby Papkin m
ów

ił ciszej.

żeby

P

!

R.M
.

Rejent w
oła czterech ludzi, żeby stali pod drzw

iam
i.

4
żeby

P

Teraz Papkin się boi.

P

Papkin m
ów

i, że Cześnik chce się pojedynkow
ać z Rejentem

.

że
Cz.R.

z
R.M

.
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Akt trzeci, scena piąta

osoby
Rejent

R.M
.

PapkinP

Podstolina
m

iejsce
pokój Rejenta

Podstolina zgadza się poślubić W
acław

a.

W

Podstolina przynosi podpisaną um
ow

ę.

P

Papkin jest zaskoczony.

Rejent w
ychodzi napisać list do Cześnika.

R.M
.

do
Cz.R.

R.M
.
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Akt trzeci, scena szósta

osoby
Podstolina

PapkinP

m
iejsce

pokój Rejenta

Papkin m
ów

i Podstolinie, że Cześnik będzie w
ściekły.

P
Cz.R.

że

Podstolina chce, żeby Papkin pożegnał od niej Cześnika.

żeby
P

od
Cz.R.

R.M
.
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Akt trzeci, scena siódm
a

osoby
Podstolina

PapkinP

Rejent

R.M
.

m
iejsce

pokój Rejenta

Rejent daje Papkinow
i list do Cześnika.

R.M
.

P
do

Cz.R.

Rejent m
ów

i ludziom
, żeby pom

ogli Papkinow
i w

yjść.

R.M
.

żeby
P

R.M
.
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Akt czw
arty, scena pierw

sza

osoby
Cześnik

Cz.R.

Dyndalski

D

Śm
igalski

Ś

Perełka

P

m
iejsce

zam
ek

sala

Sala w
 zam

ku Cześnika. Ludzie dekorują salę.

w
Cz.R.

Cześnik każe Śm
igalskiem

u zapraszać sąsiadów
 na w

esele.

Cz.R.
!

Ś

na

Cześnik każe Perełce szykow
ać ucztę w

eselną.

Cz.R.
!

P

Cześnik czeka na pow
rót Papkina od Rejenta.

Cz.R.

na
P

od
R.M

.
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Akt czw
arty, scena druga

osoby
Cześnik

Cz.R.

PapkinP

m
iejsce

zam
ek

sala

Papkin w
chodzi i się przechw

ala.

P

i

Papkin jest przerażony.

P

Papkin m
ów

i, że pił w
ino u Rejenta.

P

że
u

R.M
.

Papkin daje Cześnikow
i list od Rejenta.

P
Cz.R.

od

R.M
.

Cz.R.

Cześnik m
ów

i, że w
 w

inie była trucizna.

że w

Cześnik czyta i krzyczy, jest w
ściekły na Podstolinę i Papkina.

Cz.R.

i
na

i

P

Papkin nie rozum
ie, że Cześnik żartuje.

P

że

Cz.R.

Cześnik m
a pom

ysł, jak dokuczyć Rejentow
i.

Cz.R.
R.M

.
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Akt czw
arty, scena trzecia

osoby
PapkinP

Dyndalski

D

m
iejsce

zam
ek

sala

P

Papkina boli brzuch.

P

że

Papkin m
yśli, że Rejent go otruł.

R.M
.

Papkin pyta Dyndalskiego, co robić.

P
D

Dyndalski m
ów

i, żeby w
ołać księdza z ostatnim

 nam
aszczeniem

.

D

żeby
z
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Akt czw
arty, scena czw

arta

osoby
PapkinP

m
iejsce

zam
ek

sala

P

Papkin rozpacza.

P

Papkin chce pisać testam
ent.
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Akt czw
arty, scena piąta

osoby
PapkinP

Cześnik

Cz.R.

Dyndalski

D

m
iejsce

zam
ek

sala

P

Papkin płacze i pisze testam
ent.

i

Cześnik jest w
ściekły i drze list.

Cz.R.

i

Cześnik m
a pom

ysł.

Cz.R.

Cześnik chce, żeby służąca Rózia pow
iedziała W

acław
ow

i,  
że Klara go prosi.

Cz.R.
żeby

R
W

że

Cześnik każe Dyndalskiem
u pisać list od Klary do W

acław
a.

Cz.R.
!

D

od
do

W

Dyndalski pisze w
szystko, co Cześnik m

ów
i.

D
Cz.R.
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Akt czw
arty, scena szósta

osoby
PapkinP

Klara
m

iejsce
zam

ek
sala

P

Papkin m
ów

i Klarze, że um
iera.

że

Papkin czyta Klarze testam
ent.

P

Klara m
yśli, że Papkin zw

ariow
ał.

że
P
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Akt czw
arty, scena siódm

a

osoby
PapkinP

Klara
W

acławW

m
iejsce

zam
ek

sala

że

W
acław

 m
ów

i Klarze, że ojciec każe m
u poślubić Podstolinę.

W
!

Klara boi się gniew
u Cześnika.

Cz.R.

żeby

Klara prosi, żeby W
acław

 uciekał.

W
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Akt czw
arty, scena ósm

a

osoby
Klara

PapkinP

W
acławW

Cześnik

Cz.R.

Dyndalski

D

m
iejsce

zam
ek

Cześnik zatrzym
uje W

acław
a.

Cz.R.
W

W
szyscy idą do kaplicy, gdzie czeka ksiądz.

do

Cz.R.

Cześnik m
ów

i, że Rejent ukradł jego narzeczoną.

że

R.M
.

Cześnik chce, żeby W
acław

 poślubił Klarę teraz.

Cz.R.

żeby

W

To będzie zem
sta Cześnika.Cz.R.
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osoby
Dyndalski

D

sala

Akt czw
arty, scena dziew

iąta

Dyndalski zbiera podarte pism
o i nie rozum

ie, czego chce Cześnik.

Cz.R.
D

i

m
iejsce

zam
ek
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osoby

D

Dyndalski
Rejent

R.M
.

m
iejsce

zam
ek

sala

Akt czw
arty, scena dziesiąta

Rejent nie rozum
ie, dlaczego Cześnik nie przyszedł na pojedynek.

R.M
.

Cz.R.

na

Rejent słyszy okrzyki z kaplicy.

R.M
.

z

Rejent pyta, czyje to w
esele.

R.M
.

Rejent jest bardzo zaskoczony.

R.M
.
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Akt czw
arty, scena jedenasta

osoby

D

Rejent

Cz.R.

Cześnik
sala

Cześnik w
idzi Rejenta i pyta, czego chce.

Cz.R.
R.M

.i

R.M
.

Rejent chce syna.

Cześnik pyta, czy razem
 z żoną.

Cz.R.

z

m
iejsce

zam
ek
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Akt czw
arty, scena dw

unasta

osoby
Rejent

R.M
.

Cześnik

Cz.R.

Klara
W

acławW

PapkinP

Dyndalski

D

W
szyscy w

ychodzą z kaplicy.

z

W
acław

 klęka i prosi ojca o błogosław
ieństw

o.

W

i
o
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Akt czw
arty, scena trzynasta

osoby
Rejent

R.M
.

Cześnik

Cz.R.

Klara
W
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Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Franciszek Karpiński

Pieśń o Narodzeniu 
Pańskim  

(Bóg się rodzi…)
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Franciszek Karpiński

Pieśń o Narodzeniu 
Pańskim (Bóg się 
rodzi…)

Bóg się rodzi, moc truchleje1;
Pan niebiosów obnażony,
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony2;
Wzgardzony, okryty chwałą,
śmiertelny, Król nad wiekami;
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami3.

Cóż masz, niebo, nad ziemiany4?
Bóg porzucił szczęście twoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje5;
Niemało cierpiał, niemało
żeśmy byli winni sami,
A słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
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W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano;
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano,
Ubodzy! was to spotkało,
Witać Go przed bogaczami,
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Potem i króle6 widziani
Cisną się między prostotą7,
Niosąc dary Panu w dani8:
Mirrą9, kadzidło i złoto;
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami,
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław krainę10 miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie,
Wspieraj Jej siłę Swą siłą,
Dom nasz i majętność całą,
I Twoje11 wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.
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Przypisy:

1truchleć — słabnąć a. drętwieć z przerażenia. [przypis 
edytorski]

2Ma granice nieskończony — cała pierwsza strofa kolędy 
składa się z paradoksów (zdań wewnętrznie sprzecznych), 
by podkreślić wyjątkowy charakter narodzin Jezusa. [przypis 
edytorski]

3A Słowo Ciałem się stało I mieszkało między nami — por. 
prolog Ewangelii św. Jana, 1,14: A Słowo stało się ciałem i 
zamieszkało wśród nas. [przypis edytorski]

4ziemiany — dziś popr. forma B. lm: ziemian; 
mieszkańców ziemi. Sens całej linijki: Niebo, kogo traktujesz 
lepiej niż mieszkańców ziemi. [przypis edytorski]

5znój — ciężka praca. [przypis edytorski]
6króle — dziś popr.: forma M. lm: królowie. [przypis 

edytorski]
7prostota (daw.) — ludzie prości, niskiego stanu. [przypis 

edytorski]
8dań (daw.) — danina, dar, podarunek. [przypis edytorski]
9mirrą — dziś popr. forma B. lp: mirrę; mirra — wonna 

żywica używana w charakterze kadzidła lub pachnidła. 
[przypis edytorski]

10krainę — w wersji dzisiejszej śpiewa się „ojczyznę”. 
[przypis edytorski]

11Twoje — dziś śpiewa się „wszystkie”. [przypis edytorski]
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Opracowanie redakcyjne i przypisy: Marta Niedziałkowska, 
Paweł Kozioł.



Franciszek Karpiński

Pieśń o Narodzeniu 
Pańskim (Bóg się 
rodzi…)
Bóg się rodzi na ziemi.
Dzieją się niesamowite rzeczy.
Silne rzeczy robią się słabe.
Bóg jest władcą nieba, 
a leży nagi.
Ogień robi się twardy.
Światło robi się ciemne.
Nieskończone rzeczy mają swój koniec.
Bóg jest nieśmiertelny, 
ale urodził się jako śmiertelny człowiek.
Bóg urodził się jako człowiek na ziemi 
i zamieszkał między ludźmi.
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Bóg zostawił niebo 
i urodził się na ziemi.
Teraz mieszka między ludźmi,
których kocha.
Żyje tak samo jak ludzie.
Będzie też bardzo cierpiał.
Bóg urodził się jako człowiek na ziemi 
i zamieszkał między ludźmi.

Bóg urodził się w starej szopie z sianem.
Nie miał łóżeczka.
Spał w żłobie.
Wokół niego były krowy i owce.
Byli też pasterze.
To biedni ludzie pierwsi spotkali Boga.
Bóg urodził się jako człowiek na ziemi 
i zamieszkał między ludźmi.
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Potem do szopy przyszli królowie.
Królowie byli bardzo bogaci.
Przynieśli prezenty dla Boga:
mirrę, kadzidło i złoto.
Mirra to pachnący drogi balsam.
Gdy spalamy kadzidło, czujemy ładny zapach.
Bóg dostał prezenty też od biednych ludzi.
Bóg cieszył się tak samo ze wszystkich prezentów.
Bóg urodził się jako człowiek na ziemi 
i zamieszkał między ludźmi.

Boże, podnieś rękę 
i pobłogosław cały świat.
Opiekuj się naszymi domami,
naszymi miastami i wioskami.
Zrób tak, 
żeby wszystko było dobrze.
Bóg urodził się jako człowiek na ziemi 
i zamieszkał między ludźmi.
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Materiał�ćwiczeniowy�dla�uczniów�niepełnosprawnych�mających�trudności�w�uczeniu�się�i/lub�komunikowaniu�się,�
w�tym�niesłyszących,�słabosłyszących,�z�niepełnosprawnością�intelektualną,�autyzmem�i�afazją�
Wykonawca:�Uniwersytet�Warszawski,�Wydział�Polonistyki,�Pracownia�Lingwistyki�Migowej
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1. Przeczytaj życiorys pisarza.

Życiorys Franciszka Karpińskiego
Franciszek Karpiński był polskim poetą. Pisał 
sielanki, wiersze miłosne, wiersze patriotyczne 
i wiersze religijne. 
Urodził się 4 października 1741 roku w Hołoskowie 
w rodzinie ubogiego szlachcica. Uczył się 
w kolegium jezuickim w Stanisławowie i akademii 
jezuickiej we Lwowie. Uzyskał stopień doktora 
filozofii i nauk wyzwolonych oraz bakałarza teologii. 
W 1770 roku wyjechał do Wiednia, aby dalej się 
uczyć. Po powrocie do kraju był nauczycielem 
na dworach magnatów.
Pierwszy tomik wierszy „Zabawki wierszem 
i przykłady obyczajne” wydał w 1780 roku. W roku 
1783 został wezwany przez księcia Czartoryskiego  
do Warszawy. Zajął się porządkowaniem  
biblioteki Czartoryskich. Był uczestnikiem  
obiadów czwartkowych u króla Stanisława  
Augusta Poniatowskiego. Zrezygnował z życia 
w stolicy i powrócił do pracy nauczyciela.  
W 1791 roku otrzymał od króla dzierżawę wsi 
Kraśnik, w której zamieszkał.
W latach 1785–1818 mieszkał na dworze Branickich 
w Białymstoku. W tym czasie napisał „Pieśni 
nabożne” („Kiedy ranne wstają zorze”, „Wszystkie 
nasze dzienne sprawy”, „Bóg się rodzi”), które 
wydano w 1792 roku. W 1800 roku został członkiem 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 1818 roku kupił wieś 
Chołowszczyznę, gdzie spędził resztę życia. Nigdy 
się nie ożenił.
Zmarł 16 września 1825 roku w Chołowszczyźnie 
i został pochowany na cmentarzu parafialnym 
w Łyskowie.
Do dziś śpiewane są wiersze religijne Karpińskiego, 
np. „Kiedy ranne wstają zorze” (oryg. „Pieśń 
poranna”), „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, „Bóg 
się rodzi” („Pieśń o Narodzeniu Pańskim”), „Nie zna 
śmierci Pan żywota”, „Bracia, patrzcie jeno”.

Franciszek Karpiński 
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2. Odpowiedz na pytania.

Kim był Franciszek Karpiński?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

W jakich latach żył?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jakie jego utwory są śpiewane do dzisiaj?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1. Uzupełnij zdania. Przeczytaj notatkę o utworze.

Utwór „Pieśń o Narodzeniu Pańskim” jest znany także jako „���������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ”. 

Wiersz jest śpiewany jako�����������������������������������������������������. Został napisany w�����������������������
�
roku i wydany w tomie „������������������������������������������������������������������������������������������������������”.

Wiersz składa się z ������������������������������������������ zwrotek, po ������������������������������������������ wersów. 

Każda zwrotka kończy się słowami: „�����������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������”.

Wiersz ma charakter�����������������������������������������������������, ale i patriotyczny. 

2. Dopasuj wyjaśnienia do fragmentów tekstu.

„Bóg się rodzi, moc truchleje”

„Ogień krzepnie, blask ciemnieje”

„Wzgardzony, okryty chwałą”

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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„A Słowo Ciałem się stało”

„Bóg porzucił szczęście twoje”

„Żłób Mu za kolebkę dano”

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Bóg się rodzi, moc traci siłę

ogień zastyga, blask robi się ciemny

zamiast kołyski miał żłób

Bóg zrezygnował z rajuBóg stał się człowiekiem

odrzucony, lekceważony Bóg został uwielbiony i zapamiętany na zawsze
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Zadanie 2: Posłuchaj kolędy. W
skazuj kolejne słow

a refrenu.
xxxx 
  xxxx
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Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Jan Kochanowski

Do fraszek
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Jan Kochanowski
Fraszki, Księgi wtóre

Do fraszek

Fraszki moje (coście mi dotąd zachowały)1,
Nie chcę, żebyście kogo źle wspominać miały.
Lecz jeśli wam nie g’myśli cudze obyczaje,
Niechaj karta występom, nie personom łaje!
Chcecie li chwalić kogo, chwalcież, ale skromnie,
By pochlebstwa jakiego nie uznano po mnie.
To też wiedzcie, że drudzy swej się chwały wstydzą
Podobno, że chwalnego w sobie nic nie widzą.
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Przypisy:

1coście mi dotąd zachowały — czegoście dotąd 
przestrzegały. [przypis redakcyjny]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Dariusz Gałecki, 
Julian Krzyżanowski, Barbara Otwinowska, Aleksandra 
Sekuła, Olga Sutkowska. 



Jan Kochanowski

Do fraszek
Jan Kochanowski był poetą.
Napisał dużo krótkich wierszy.
Taki krótki wiersz to fraszka.

Jan Kochanowski rozmawia ze swoimi fraszkami.
Mówi:
„Moje fraszki, 
nie mówcie o nikim źle.
Jeżeli nie podoba wam się jakaś osoba,
to krytykujcie jej działania.
Jeżeli chcecie kogoś pochwalić,
to chwalcie, ale z umiarem.
Nikt nie lubi za dużo pochwał”.
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„Fraszki moje (coście mi dotąd zachowały),
Nie chcę, żebyście kogo źle wspominać miały.”

„To też wiedzcie,
że drudzy swej się chwały wstydzą.”

„Podobno, że chwalnego w sobie
nic nie widzą.”

„Niechaj karta występom,
nie personom łaje!”
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Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1326Do fraszek Budowa i treść

1. Uzupełnij definicję fraszki. Możesz skorzystać ze Słownika języka polskiego.

Fraszka to .............................................. , zwykle żartobliwy .............................................. .

krótki długi wiersz poemat

2. Uzupełnij zdania. Przeczytaj notatkę o utworze.

Fraszka „Do fraszek” jest częścią zbioru „ .................................................................................”. 

Fraszka składa się z ................................................... wersów. 

Podmiotem lirycznym jest ................................................... .

Poeta zwraca się do fraszek jak do osoby – jest to ................................................... .



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1327Do fraszek Budowa i treść

mówić źle o ludziach

wyśmiewać konkretne osoby

ośmieszać zachowania, nie osoby

skromni ludzie nie widzą swoich zalet

dumni ludzie znają swoje wady

pokazywać skromnych ludzi

chwalić każde zachowania

nie mówić źle o nikim chwalić delikatnie, bo…

3. Dokończ zdanie o roli fraszek. Możesz użyć wyrazów z ramek.

Według Kochanowskiego zadaniem fraszek jest  .....................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1328Do fraszek Tablice komunikacyjne



 
Pytanie

Autor uw
aża, że...że

O
dpow

iedź b

o
a NIE

o

…
fraszki opowiadają o osobach, a nie o zachowaniach.

O
dpow

iedź a

o
a NIE

o

…
fraszki opowiadają o zachowaniach, a nie o osobach.

Zadanie: Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1329Do fraszek Zadania do lektury



Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Jan Kochanowski

Do paniej



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

Do paniej Tekst oryginalny 1331

Jan Kochanowski
Fraszki, Księgi pierwsze

Do paniej

Pani jako nadobna, tak też i uczciwa!
Patrząc na twą wdzięczną twarz, rymów mi przybywa,
Które jeśli się ludziom kiedy spodobają,
Nie więcej mnie, niż tobie, być powinne mają.



Jan Kochanowski

Do paniej
Autor wiersza mówi do pewnej pani:
„Jest pani bardzo ładna.
Jest pani też bardzo dobra.
Gdy widzę panią,
mam więcej pomysłów na nowe wiersze i rymy.
Jeżeli ktoś polubi te wiersze,
to powinien być wdzięczny także tobie”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1332Do paniej Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Które jeśli się ludziom
kiedy spodobają,
Nie więcej mnie, niż tobie,
być powinne mają.

„Pani jako nadobna, tak też
i uczciwa!”

„Patrząc na twą wdzięczną twarz,
rymów mi przybywa.”

Materiał�ćwiczeniowy�dla�uczniów�niepełnosprawnych�mających�trudności�w�uczeniu�się�i/lub�komunikowaniu�się,�
w�tym�niesłyszących,�słabosłyszących,�z�niepełnosprawnością�intelektualną,�autyzmem�i�afazją�
Wykonawca:�Uniwersytet�Warszawski,�Wydział�Polonistyki,�Pracownia�Lingwistyki�Migowej
Zadanie�zlecone�i�fi�nansowane�przez�Ministra�Edukacji�i�Nauki

1333Do paniej Komiks



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1334Do paniej Budowa i treść

1. Uzupełnij zdania. 

Fraszka „Do paniej” jest częścią zbioru „������������������������������������������������������������������������������������”. 

Fraszka składa się z�����������������������������������������������������wersów. 

We fraszce występują rymy�����������������������������������������������������.

2. Odpowiedz na pytania.

Do kogo zwraca się autor?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

O jakich cechach pisze w pierwszym wersie?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Co autor zawdzięcza pani?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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1335Do paniej Budowa i treść

tekst oryginalny tekst współczesny

1 Pani jako nadobna,  
tak też i uczciwa!

Jeśli moje wiersze 
spodobają się kiedyś 
ludziom,

a

2
Patrząc na twą 
wdzięczną twarz,  
rymów mi przybywa,

Kobieto, jesteś piękna  
i uczciwa! b

3 Które jeśli się ludziom 
kiedy spodobają,

To powinni być 
wdzięczni nie tylko 
mnie, lecz także tobie.

c

4
Nie więcej mnie,  
niż tobie, być powinne 
mają.

Twoja piękna twarz jest 
dla mnie natchnieniem d

3.  Czy wiesz, jak dziś mógłby mówić Kochanowski?  
Połącz tekst oryginalny ze współczesnym.
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1336Do paniej Tablice komunikacyjne



O
dpow

iedź a
Autorow

i.

O
dpow

iedź b
Pięknej pani.

Odpow
iedź c

Autorow
i i pięknej pani.

 
Pytanie

Kom
u trzeba podziękow

ać za fraszkę?

za

Zadanie: Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

i

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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1337Do paniej Zadania do lektury



Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Jan Kochanowski

Do przyjaciela



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

Do przyjaciela Tekst oryginalny 1339

Jan Kochanowski
Fraszki, Księgi wtóre

Do przyjaciela

Jednego chcieć i nie chcieć to społeczność prawa;
Gdzie się myśli nie zgodzą, tam przyjaźń dziurawa.
Iż tedy na mym zdaniu ty przestać nie raczysz,
Przestanę ja na twoim: owa się obaczysz.



Jan Kochanowski

Do przyjaciela
Przyjaciele powinni chcieć tego samego.
Jeśli przyjaciele się ze sobą nie zgadzają,
to nie jest to dobra przyjaźń.
Ty nie chcesz zmienić zdania.
Dlatego to ja zmienię zdanie,
żeby była zgoda.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1340Do przyjaciela Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



„Iż tedy na mym zdaniu ty przestać nie raczysz,”

„Jednego chcieć i nie chcieć
to społeczność prawa.”

„Przestanę ja na twoim: owa się obaczysz.”

Nie zgadzam się!
Nie masz racji! Ja myślę…

Zgadzam się z tobą.
Jesteś moim przyjacielem.

Materiał�ćwiczeniowy�dla�uczniów�niepełnosprawnych�mających�trudności�w�uczeniu�się�i/lub�komunikowaniu�się,�
w�tym�niesłyszących,�słabosłyszących,�z�niepełnosprawnością�intelektualną,�autyzmem�i�afazją�
Wykonawca:�Uniwersytet�Warszawski,�Wydział�Polonistyki,�Pracownia�Lingwistyki�Migowej
Zadanie�zlecone�i�fi�nansowane�przez�Ministra�Edukacji�i�Nauki

1341Do przyjaciela Komiks



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1342Do przyjaciela Budowa i treść

1. Uzupełnij zdania. 

Fraszka „Do przyjaciela” jest częścią zbioru „�����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������”. 

Fraszka składa się z�����������������������������������������������������wersów. 

We fraszce występują rymy�����������������������������������������������������.

2.  Czy wiesz, jak dziś mógłby mówić Kochanowski?  
Połącz tekst oryginalny ze współczesnym.

tekst oryginalny tekst współczesny

1
Jednego chcieć i nie 
chcieć to społeczność 
prawa;

Dobrze jest, gdy we 
wszystkim się zgadzamy. a

2
Gdzie się myśli nie 
zgodzą, tam przyjaźń 
dziurawa.

Ty nie możesz zgodzić 
się z moim zdaniem. b

3 Iż tedy na mym zdaniu 
ty przestać nie raczysz,

Ja zgodzę się z tobą. Ja 
ustąpię. To jest przyjaźń. c

4 Przestanę ja na twoim: 
owa się obaczysz.

Jeśli przyjaciele się nie 
zgadzają, to nie jest 
prawdziwa przyjaźń.

d



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1343Do przyjaciela Budowa i treść

3.  Zapisz w tabelce informacje o swoim przyjacielu lub o wymarzonym 
przyjacielu.

Mój przyjaciel

Jaki jest? 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Co robimy razem?

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Co w nim lubię?

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1344Do przyjaciela Tablice komunikacyjne



 
Pytanie

Przyjaciele...

O
dpow

iedź b
... dążą do zgody.

do

O
dpow

iedź a
... m

yślą tak sam
o.

Zadanie: Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1345Do przyjaciela Zadania do lektury



Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Jan Kochanowski

Na swoje księgi
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Jan Kochanowski
Fraszki, Księgi pierwsze

Na swoje księgi

Nie dbają moje papiery
O przeważne1 bohatery;
Nic u nich Mars, chocia srogi,
I Achilles prędkonogi2;
Ale śmiechy, ale żarty
Zwykły zbierać moje karty.
Pieśni, tańce i biesiady
Schadzają się do nich rady3.
Statek tych czasów nie płaci4,
Pracą człowiek próżno traci.
Przy fraszkach mi wżdy naleją,
A to wniwecz, co się śmieją.
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Przypisy:

1przeważne — tu: o bardzo ważnych; o odważnych. 
[przypis edytorski]

2Mars… Achilles — tu przywołani jako wyraz tematyki 
poważnej, wojenno–historycznej: w mit. gr. Mars był bogiem 
wojny, a Achilles występuje w eposie Homera, Iliadzie. 
[przypis redakcyjny]

3rady — rade, z radością, chętnie. [przypis edytorski]
4Statek tych czasów nie płaci — stateczność jest w tych 

czasach nieopłacalna. [przypis edytorski]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Dariusz Gałecki, 
Julian Krzyżanowski, Barbara Otwinowska, Aleksandra 
Sekuła, Olga Sutkowska. 



Jan Kochanowski

Na swoje księgi
W moich wierszach nie piszę o znanych bohaterach.
Piszę różne żarty i śmieszne opowieści.
Piszę też o dobrej zabawie, pieśniach i tańcach.
Bycie poważnym nie przynosi korzyści.
A gdy piszę wesołe wiersze,
ludzie chcą się ze mną bawić.
Są wtedy radośni.
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Nie dbają moje papiery
O przeważne bohatery.

Nie dbają moje papiery
O przeważne bohatery.
Ale śmiechy, ale żarty
Zwykły zbierać moje karty.

„Statek tych czasów nie płaci.” „Przy fraszkach mi wżdy naleją,
A to wniwecz, co się śmieją.”

Ha!

Ha!

Ha!

Ha!

Materiał�ćwiczeniowy�dla�uczniów�niepełnosprawnych�mających�trudności�w�uczeniu�się�i/lub�komunikowaniu�się,�
w�tym�niesłyszących,�słabosłyszących,�z�niepełnosprawnością�intelektualną,�autyzmem�i�afazją�
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Zadanie�zlecone�i�fi�nansowane�przez�Ministra�Edukacji�i�Nauki

1350Na swoje księgi Komiks



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1351Na swoje księgi Budowa i treść

1. Uzupełnij zdania. 

Autorem fraszki „Na swoje księgi” jest ���������������������������������������������������������������������������������������� . 

Fraszka jest częścią zbioru „��������������������������������������������������������������������������������������������������������������”. 

Fraszka składa się z�����������������������������������������������������wersów. 

We fraszce występują rymy�����������������������������������������������������.

Podmiotem lirycznym jest ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ . 

2. Sprawdź w dostępnych źródłach. Dokończ zdania.

Mars był �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� . 

Achilles był ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� . 

Mitologia to zbiór mitów/opowieści o ����������������������������������������������������������������������������������������� . 

3. Odpowiedz na pytania.

O kim nie pisze autor w swoich utworach?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kto jest bohaterem fraszek?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Co opisują fraszki?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy znasz inną fraszkę o podobnej tematyce?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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4. Uzupełnij zdania. Możesz użyć wyrazów z ramki.

Kochanowski opowiada o swojej ����������������������������������������������������.

Bohaterami fraszek nie są �������������������������������������������������������������������������������������������������������, 

lecz �������������������������������������������������������������������������������������������������������.

Autor opisuje �������������������������������������������������������������������������������������������������������.

Uważa, że nadmierna powaga ��������������������������������������������������� potrzebna.

Fraszki mają wywoływać ��������������������������������������������������� słuchaczy.
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Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Jan Kochanowski

Tren VIII
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Jan Kochanowski
Treny

Tren VIII1

Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,
Moja droga Orszulo, tym zniknienim2 swoim.

Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:
Jedną maluczką duszą3 tak wiele ubyło.

Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała,
Wszytkiś w domu kąciki4 zawżdy pobiegała5.

Nie dopuściłaś nigdy matce sie frasować6

Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować7,
To tego, to owego wdzięcznie8 obłapiając9

I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając.
Teraz wszytko umilkło, szczere10 pustki w domu,

Nie masz zabawki11, nie masz rośmiać sie nikomu.
Z każdego kąta12 żałość człowieka ujmuje13,

A serce swej pociechy14 darmo15 upatruje16.
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Przypisy:

1W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są 
używane do dziś, ale których znaczenie w Trenach jest 
odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

2zniknienim (starop.) — zniknieniem, zniknięciem. 
[przypis redakcyjny]

3dusza* (daw.) — w znaczeniu: „żywe stworzenie”; 
dawniej duszami nazywano ludzi, np. szlachcic posiadał wieś 
z określoną ilością dusz, czyli chłopów; jedną (…) duszą 
(…) ubyło: z jedną duszą ubyło. Jerzy Axer przekonująco 
dowodził, że jest to niejako odpowiedź na cytat z listu, 
który otrzymał Cicero od swojego przyjaciela Serwiusza 
Sulpicjusza. Przyjaciel pytał Cycerona cierpiącego po śmierci 
córki Tulii: „in unius (Jedną) mulierculae animula (maluczką 
duszą) si iactura facta est (ubyło), tanto opere commoveris 
(tak wiele)?”. Postać i dzieło Cycerona są ważne również 
w Trenie XVI i XIX. [przypis redakcyjny]

4wszytki kąciki — wszystkie zakamarki, całą przestrzeń 
domu. [przypis redakcyjny]

5pobiegała — przebiegała. [przypis redakcyjny]
6Nie dopuściłaś (…) matce sie frasować — nie pozwoliłaś, 

by matka się frasowała, martwiła. [przypis redakcyjny]
7głowy psować (starop. psować: psuć) — martwić się, 

dręczyć się myślami. [przypis redakcyjny]
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8wdzięczny* (starop.) — miły, przyjemny. 
[przypis redakcyjny]

9obłapiać (starop.; tu forma imiesł.: obłapiając) — 
obejmować. [przypis redakcyjny]

10szczery (tu forma lm: szczere) — prawdziwy. 
[przypis redakcyjny]

11zabawka* (daw.)— miłe zajęcie, zajęcie przynoszące 
radość (por. „zabawić się”). [przypis redakcyjny]

12z każdego kąta — zewsząd. [przypis redakcyjny]
13ujmować — chwytać. [przypis redakcyjny]
14swej pociechy — należnej mu pociechy (pociecha to 

również określenie dziecka. [przypis redakcyjny]
15darmo — na darmo, daremnie, na próżno. 

[przypis redakcyjny]
16upatrywać (tu forma 3 os. lp: upatruje) — wyglądać, 

oczekiwać zobaczenia, wypatrywać. [przypis redakcyjny] 

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekuła, 
Olga Sutkowska, Piotr Wilczek. 



Jan Kochanowski

Tren VIII
Wstęp
Jan Kochanowski był poetą.
Miał córkę Urszulę.
Urszula umarła, 
kiedy była mała.

Tekst wiersza
Jan Kochanowski mówi:
„Droga Urszulo, zniknęłaś z naszego domu.
Jest tu wiele osób.
Ale bez Ciebie jest bardzo pusto.
Jest tak, 
jakby nikogo nie było.
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Byłaś bardzo wesołą dziewczynką.
Dużo mówiłaś.
Dużo śpiewałaś.
Biegałaś po całym domu.
Nie chciałaś, 
żeby Twoja mama była smutna.
Nie chciałaś, 
żeby Twój tata się martwił.
Przytulałaś nas i pocieszałaś.
Rozweselałaś nas.

Teraz umarłaś.
W domu jest pusto i cicho.
Nikt się nie bawi.
Nikt się nie śmieje.
Rozglądamy się po domu 
i jest nam bardzo smutno. 
Brakuje nam Ciebie.
Tęsknimy za Tobą.
Nie możemy przestać być smutni, 
bo Ciebie już z nami nie ma. 
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„Wielkieś mi uczyniła pustki
w domu moim...”

„Nie dopuściłaś nigdy
matce się frasować.”

„Ani ojcu myśleniem zbytnim
głowy psować.”

„Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje,
a serce swej pociechy darmo upatruje.”

„Tyś za wszytki mówiła,
za wszytki śpiewała.”
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1. Uzupełnij informacje o utworze. 

Tren VIII jest częścią zbioru pt. „..............................................................”, który składa się

z ................ trenów. Autorem zbioru jest  .......................................................................................  .

Zbiór został wydany w ................................ roku w Krakowie. Wiersze powstały po

....................................................... ukochanej córki ....................................................... .

Treny to wiersze ....................................................... , pisane po ......................................................

znanej i ważnej osoby. 

Kochanowski w trenach pisał o swojej ....................................................... . 

Tren VIII składa się z ................ wersów. 

Wersy mają rymy ....................................................... .

Podmiotem lirycznym (osobą mówiącą) jest  .........................................................................  .

Adresatem (osobą, do której mówi) jest  ...................................................................................  .

2. Przeczytaj wersy z podziałem na sylaby. Ile jest sylab w każdym wersie?

„ Peł-no nas, a ja-ko-by ni-ko-go nie by-ło”

................ sylab

„ Jed-ną ma-lucz-ką du-szą tak wie-le u-by-ło”

................ sylab



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1363Tren VIII O utworze

4. Zdania fałszywe zmień tak, aby były prawdziwe. Zapisz je w zeszycie.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

3.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Autor opowiada swoje wspomnienia.

Kochanowski pisze o swojej zmarłej żonie.

Tren jest wesołym wierszem.

Urszula lubiła śpiewać i bawić się z rodzicami.

Urszulka była smutnym, spokojnym dzieckiem.

Kochanowski pogodził się ze stratą córki.

Po odejściu Urszulki dom jest wesoły.

Śmierć Urszuli zmieniła życie całej rodziny.
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1. Uzupełnij tabelkę wyrazami z ramek.

Dom za życia Urszulki Dom po śmierci Urszulki

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

smutny

ludzie milczą

słychać śpiew

nikt się nie bawi

radosny

słychać rozmowy

nikt się nie śmieje

ludzie się śmieją

cichy

pusty

dużo ludzi

dzieci się bawią



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1365Tren VIII O uczuciach

lubiła się przytulać

lubiła być sama

dużo się śmiała

nie lubiła przytulania

nie lubiła śpiewaćdorosła osoba lubiła śpiewać

była smutna

mała dziewczynka

2. Wybierz określenia pasujące do Urszulki.

Urszulka to  ..........................................................................................................................................................  , która 

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................  .

była gadułą była cicha dużo mówiła była wesoła
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zapomniał o córce

wspominał córkę

czuł się samotny

był smutny

był radosny

mało mówił

dużo rozmawiał

czuł się dobrze

pisał treny

płakał

tęsknił

śmiał się

3. Wybierz określenia pasujące do autora.

Kochanowski po śmierci córki  .............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................  .
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Kto napisał „Tren VIII”?
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Co czuje autor?

Zadanie 2: O
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iedz na pytania.  Użyj tablicy.

na

M
iejsce na zapisanie odpow

iedzi ucznia.
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Jan Kochanowski

Tren XIX albo Sen
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Jan Kochanowski
Treny

Tren XIX albo Sen1

Żałość moja długo w noc oczu mi nie dała
Zamknąć i zemdlonego2 upokoić3 ciała.

Ledwie mię na godzinę przed świtanim4 swemi
Sen leniwy5 obłapił skrzydły czarnawemi6.

Na ten czas sie matka własnie7 ukazała,
A na ręku Orszulę moję wdzięczna8 miała,

Jaka9 więc po paciorek do mnie przychodziła10,
Skoro z swego posłania rano sie ruszyła.

Giezłeczko białe na niej, włoski pokręcone,
Twarz rumiana, a oczy ku śmiechu skłonione11.

Patrzę, co dalej będzie, aż matka tak rzecze:
«Spisz, Janie, czy cię żałość twoja zwykła piecze?»

Zatymem ciężko westchnął i tak mi sie zdało,
Żem sie ocknął; a ona, pomilczawszy mało12,

Znowu mówić poczęła: «Twój nieutólony13

Płacz, synu mój, przywiódł mię w te tu wasze strony
Z krain barzo dalekich, a łzy gorzkie twoje

Przeszły14 aż i umarłych tajemne pokoje.
Przyniosłam ci na ręku wdzięczną dziewkę twoję,

Abyś ją mógł oglądać jeszcze, a tę swoję
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Serdeczną żałość ujął15, która tak ujmuje
Sił twoich i tak zdrowie nieznacznie16 twe psuje,

Jako ogień suchy knot17 obraca w perzyny18,
Darmo nie upuszczając namniejszej godziny19.

Czyli nas już umarłe macie za stracone
I którym już na wieki słońce jest zgaszone?

A my owszem20 żywiemy żywot21 tym ważniejszy22,
Czym nad to grube ciało duch jest ślachetniejszy.

Ziemia w ziemię się wraca, a duch z nieba dany
Miałby zginąć ani na miejsca swe23 wezwany?

O to sie ty nie frasuj, a wierz niewątpliwie,
Że twoja namilejsza Orszuleczka żywie.

A tu więc takim ci sie kształtem24 ukazała,
Jakoby sie śmiertelnym oczom poznać dała,

Ale miedzy anioły i duchy wiecznemi
Jako wdzięczna jutrzenka świeci, a za swemi

Rodzicami sie modli25, jako to umiała
Z wami będąc, choć jeszcze słów nie domawiała.

Jesliżeć też stąd roście26 żałość, że jej lata
Pierwej są przyłomione27, niżli tego świata

Rozkoszy zażyć28 mogła: o biedne i płone
Rozkoszy29 wasze, które tak są usadzone30,

Że w nich więcej frasunków i żałości więcej,
Czego ty doznać możesz sam z siebie napręcej.

Ucieszyłeś sie kiedy z dziewki swej tak wiele,
Żeby pociecha twoja i ono wesele
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Mogło porownać z twoim dzisiejszym kłopotem?
Nie rzeczesz tego, widzę. Także trzymaj31 o tem, Jakoś 

doznał, ani sie frasuj, że tak rana33 Twojej ze wszech 
namilszej dziewce śmierć zesłana.
Nie od rozkoszyć poszła; poszłać od trudności,

Od pracej34, od frasunków, od złez, od żałości,
Czego świat ma tak wiele, że — by też35 co było
  W tym docześnym żywocie człowieczeństwu36 miło —
Musi smak swój utracić prze wielkość przysady37,

A przynamniej prze bojaźń nieuchronnej zdrady38.
Czegóż płaczem, prze Boga? Czegóż nie zażyła39?

Że sobie swym posagiem pana40 nie kupiła?
Że przegrozek41 i cudzych fuków42 nie słuchała?

Że boleści w rodzeniu dziatek nie uznała43?
Ani umie powiedzieć, czego jej troskliwa

Matka doszła44: co z więtszym utrapieniem bywa,
Czy je rodzić, czy je grześć45? Takieć pospolicie

Przysmaki wasze, czym wy sobie świat słodzicie.
W niebie szczere46 rozkoszy, a do tego wieczne,

Od wszelakiej przekazy47 wolne i bezpieczne.
Tu troski nie panują, tu pracej nie znają,

Tu nieszczeście, tu miejsca przygody nie mają,
Tu choroby nie najdzie, tu nie masz starości,

Tu śmierć łzami karmiona nie ma już wolności.
Żyjem wiek nieprzeżyty48, wiecznej używamy

Dobrej myśli49, przyczyny wszytkich rzeczy znamy.
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Słońce nam zawżdy50 świeci, dzień nigdy nie schodzi51

Ani za sobą nocy niewidomej52 wodzi.
Twórcę wszech rzeczy widziem53 w Jego majestacie,

Czego wy, w ciele będąc, prózno upatrzacie54.
Tu w czas obróć swe myśli, a chowaj sie na te55

Nieodmienne, synu mój, rozkoszy bogate.
Doznałeś56, co świat umie i jego kochanie,

Lepiej na czym ważniejszym zasadź swe staranie.
Dziewka twoja dobry los (możesz wierzyć) wzięła57,

A własnie w swoich rzeczach58 sobie tak poczęła,
Jako gdy kto na morze nowo59 sie puściwszy,

A tam niebezpieczeństwo wielkie obaczywszy,
Woli nazad60 do brzegu. Drudzy61, co podali

Żagle wiatrom, na ślepe skały62 powpadali:
Ten mrozem zwyciężony, ten od głodu zginął,

Rzadki, co by do brzegu na desce przypłynął.
Śmierci zniknąć63 nie mogła, by też dobrze była

Onę dawną Sybillę64 wiekiem swym przeżyła.
To, co miało być potym, uprzedzić wolała:

Tymże mniej65 tego świata niewczasów66 doznała.
Drugie67 po swych namilszych rodzicach zostają

I ciężkiego siroctwa68 nędzne69 doznawają.
Wypchną drugą na męża leda jako70 z domu,

A majętność zostanie, sam to Bóg wie komu.
Biorą drugie i gwałtem71; a biorą i swoi;

Ale w hordach72 część sie wielka ich zostoi73,
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Gdzie w niewoli pogańskiej i służbie sromotnej74

Łzy swe piją, czekając śmierci wszystkokrotnej75.
Tego twej wdzięcznej dziewce bać sie już nie trzeba,

Która w swych młodych leciech76 wzięta jest do nieba,
Żadnych frasunków77 tego świata nie doznawszy

Ani grzechem dusze swej drogiej pomazawszy.
Jej tedy rzeczy, synu (niemasz wątpliwości),

Dobrze poszły, ani stąd używaj żałości78.
Swoje szkody tak szacuj i omyłki swoje,

Abyś nie przepamiętał79, że baczenie twoje
I stateczność80 jest droższa. W tę bądź przedsię panem81,

Jako sie kolwiek czujesz w pociechy obranem82.
Człowiek, urodziwszy sie, zasiadł w prawie takim83,

Że ma być jako celem84 przygodom wszelakim.
Z tego trudno sie zdzierać85; pocznimy86, co chcemy:

Jesli po dobrej woli nie pójdziem, musi[e]my.
A co wszytkich jednako ciśnie, nie wiem czemu

Tobie ma być, synu mój, naciężej jednemu.
Śmiertelna, jako i ty, twoja dziewka była,

Póki jej zamierzony kres87 był, poty żyła.
Krótko wprawdzie, ale w tym człowiek nic nie włada,

A wyrzec88 też, co lepiej, niełacno przypada89.
Skryte są Pańskie sądy; co sie Jemu zdało90,

Nalepiej91, żeby sie też i nam podobało.
Łzy w tej mierze niepłatne92; gdy raz dusza ciała

Odbieży93, prózno czekać, by sie wrócić miała.
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Ale człowiek nie zda sie praw szcześciu94 w tej mierze,
Że szkody pospolicie tylko przed się bierze95,

A tego baczyć nie chce ani mieć w pamięci,
Co mu też czasem padnie wedle jego chęci96.

Tać jest władza fortuny, mój namilszy synie97,
Że nie tak uskarżać sie, kiedy nam co zginie,

Jako dziękować trzeba, że wżdam98 co zostało,
Bo to wszytko nieszczeście w ręku swoich99 miało.

A tak i ty, folgując100 prawu powszechnemu,
Zagródź drogę do serca upadkowi101 swemu,

A w to patrzaj102, co uszło ręku złej przygody:
Zyskiem człowiek zwać musi, w czym nie popadł103 szkody.

Na koniec, w co sie on koszt i ona utrata,
W co sie praca i twoje obróciły lata,

Któreś ty niemal wszystkie strawił nad księgami,
Mało sie bawiąc świata tego zabawami104?

Teraz by owoc zbierać105 swojego szczepienia
I ratować w zachwianiu mdłego przyrodzenia106.

Cieszyłeś przed tym insze w takiejże przygodzie:
I będziesz w cudzej czulszy107 niżli w swojej szkodzie?

Teraz, Mistrzu, sam sie lecz; czas doktór każdemu.
Ale kto pospolitym torem108 gardzi, temu

Tak poznego109 lekarstwa czekać nie przystoi:
Rozumem ma uprzedzić, co insze czas goi110.

A czas co ma za fortel111? Dawniejsze świeżemi
Przypadkami wybija112, czasem weselszemi,
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Czaem też z tejże miary113, co człowiek z baczeniem114

Pierwej, niż przyjdzie, widzi i takim myśleniem
Przeszłych rzeczy nie wściąga115, przyszłych upatruje

I serce na oboję fortunę116 gotuje.
Tego sie, synu, trzymaj, a ludzkie przygody

Ludzkie noś117; jeden jest Pan smutku i nagrody118».
Tu zniknęła. Jam sie też ocknął119. Aczciem120 prawie121

Niepewien, jeslim przez sen słuchał czy na jawie.
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Przypisy:

1W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są 
używane do dziś, ale których znaczenie w Trenach jest 
odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

2zemdlony* — osłabiony. [przypis redakcyjny]
3upokoić — uspokoić. [przypis redakcyjny]
4świtanim — świtaniem, świtem. [przypis redakcyjny]
5sen leniwy — bożek snu, Hypnos, jest leniwy, bo zjawia 

się dopiero tuż przed świtem. [przypis redakcyjny]
6czarnawemi — czarniawymi. [przypis redakcyjny]
7własnie — we własnej osobie. [przypis redakcyjny]
8wdzięczny* — miły, przyjemny. [przypis redakcyjny]
9jaka — tu: taką, jaka. [przypis redakcyjny]
10paciorek* — zdrobnienie od „pacierz”, modlitwa 

(pochodzi od łac. Pater noster — Ojcze nasz); po paciorek 
(…) przychodziła: przychodziła wspólnie odmawiać 
modlitwę. [przypis redakcyjny]

11ku śmiechu skłonione — skłonne do śmiechu. [przypis 
redakcyjny]

12mało — zaledwie, trochę. [przypis redakcyjny]
13nieutólony — nieutulony. [przypis redakcyjny]
14przeszły — tu: przeniknęły. [przypis redakcyjny]
15ujął — zmniejszył. [przypis redakcyjny]
16nieznacznie — niezauważalnie, w sposób 

niedostrzegalny. [przypis redakcyjny]
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17knot — sznurek z konopi nasycony materiałem palnym. 
[przypis redakcyjny]

18perzyny — popiół. [przypis redakcyjny]
19Darmo nie upuszczając namniejszej godziny — 

pozwalając czasowi mijać bez rezultatu. [przypis redakcyjny]
20owszem* — przeciwnie, właśnie. [przypis redakcyjny]
21żywiemy żywot — żyjemy życiem. [przypis redakcyjny]
22ważniejszy — bardziej znaczący, bardziej wartościowy. 

[przypis redakcyjny]
23na miejsca swe — do pierwotnego miejsca swego pobytu. 

[przypis redakcyjny]
24takim (…) kształtem — w takim kształcie, w takiej 

postaci. [przypis redakcyjny]
25za swemi/ Rodzicami się modli — modli się za swych 

rodziców. [przypis redakcyjny]
26rość (tu forma 3 os. lp: roście) — rosnąć. [przypis 

redakcyjny]
27przyłomione — złamane. [przypis redakcyjny]
28zażyć — zakosztować. [przypis redakcyjny]
29rozkoszy (B. lm) — rozkosze. [przypis redakcyjny]
30usadzone — urządzone. [przypis redakcyjny]
31trzymać* — sądzić. [przypis redakcyjny]
32rana* — wczesna. [przypis redakcyjny]
33poszła — odeszła. [przypis redakcyjny]
34pracej — pracy. [przypis redakcyjny]
35by też* — choćby nawet. [przypis redakcyjny]
36człowieczeństwo — ludzka natura. [przypis redakcyjny]
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37przysady — czegoś gorszego, niedoskonałości. [przypis 
redakcyjny]

38zdrady* — tu: zawodu. [przypis redakcyjny]
39zażyć — zaznać, doznać, doświadczyć. [przypis 

redakcyjny]
40pana* — tu: męża. [przypis redakcyjny]
41przegrozek — gróźb, pogróżek. [przypis redakcyjny]
42fuków — pogróżek i łajań. [przypis redakcyjny]
43uznała* — doznała. [przypis redakcyjny]
44czego (…) doszła — o czym się przekonała. [przypis 

redakcyjny]
45grześć — grzebać. [przypis redakcyjny]
46szczere — prawdziwe. [przypis redakcyjny]
47przekazy* — tego, co może zagrażać. [przypis 

redakcyjny]
48nieprzeżyty* — wieczny, nieskończony. [przypis 

redakcyjny]
49dobrej myśli — pogoda ducha, wewnętrzny spokój. 

[przypis redakcyjny]
50zawżdy — zawsze. [przypis redakcyjny]
51nie schodzi* — nie zachodzi. [przypis redakcyjny]
52nocy niewidomej — nocy, w czasie której nic się nie 

widzi. [przypis redakcyjny]
53widziem (starop.; W. lm) — widzimy, oglądamy. [przypis 

redakcyjny]
54prózno upatrzacie — na próżno szukacie i nie umiecie 

dojrzeć. [przypis redakcyjny]



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

Tren XIX albo Sen Tekst oryginalny 1381

55chowaj sie na te — oszczędzaj się dla tych. [przypis 
redakcyjny]

56doznałeś — tu: poznałeś. [przypis redakcyjny]
57los (…) wzięła — wziąć los oznacza los wynikający 

z losowania (jak w loterii czy grze w kości). [przypis 
redakcyjny]

58w swoich rzeczach — w swoich sprawach. [przypis 
redakcyjny]

59nowo — po raz pierwszy. [przypis redakcyjny]
60nazad — z powrotem. [przypis redakcyjny]
61drudzy — tu: niektórzy, inni. [przypis redakcyjny]
62ślepe skały — skały, których nie widać. [przypis 

redakcyjny]
63zniknąć — umknąć, uciec. [przypis redakcyjny]
64Sybilla — prorokini z antycznych legend, miała żyć 

tysiąc lat. [przypis redakcyjny]
65tymże mniej — i dlatego mniej. [przypis redakcyjny]
66niewczasów — trudów. [przypis redakcyjny]
67drugie — inne. [przypis redakcyjny]
68siroctwa — sieroctwa. [przypis redakcyjny]
69nędzne — nieszczęśliwe, nieszczęsne. [przypis 

redakcyjny]
70leda jako — byle jak. [przypis redakcyjny]
71biorą (…) gwałtem — porywają. [przypis redakcyjny]
72w hordach — chodzi o hordy tatarskie, które porywały 

kobiety. [przypis redakcyjny]
73sie (…) zostoi — ostoi się, zostanie. [przypis redakcyjny]
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74sromotnej — haniebnej. [przypis redakcyjny]
75wszystkokrotnej — wszystko uśmierzającej, wszystko 

skracającej, kładącej wszystkiemu kres. [przypis redakcyjny]
76leciech — latach. [przypis redakcyjny]
77frasunków — zmartwień. [przypis redakcyjny]
78ani stąd używaj żałości — i nie martw się z tego powodu. 

[przypis redakcyjny]
79przepamiętał — zapomniał. [przypis redakcyjny]
80stateczność — rozwaga, stałość, rozsądek. [przypis 

redakcyjny]
81W tę bądź przedsię panem — w stateczności bądź 

właśnie bogaty, posiadaj ją w dostatecznym stopniu. [przypis 
redakcyjny]

82w pociechy obranem — pozbawiony pociech. [przypis 
redakcyjny]

83zasiadł w prawie takim — podlega takiemu prawu. 
[przypis redakcyjny]

84być jako celem — być punktem, w który się strzela. 
[przypis redakcyjny]

85Z tego trudno sie zdzierać — od tego trudno się uchylić, 
wymówić. [przypis redakcyjny]

86pocznimy — pocznijmy, zacznijmy. [przypis redakcyjny]
87zamierzony kres — wyznaczony koniec drogi. [przypis 

redakcyjny]
88wyrzec* — orzec. [przypis redakcyjny]
89przypada* — przychodzi. [przypis redakcyjny]
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90co sie Jemu zdało — co On postanowił. [przypis 
redakcyjny]

91nalepiej — najlepiej. [przypis redakcyjny]
92niepłatne* — te, które nie popłacają, nieważne, 

nieprzydatne. [przypis redakcyjny]
93odbieży — odbiegnie, odejdzie. [przypis redakcyjny]
94praw szcześciu — sprawiedliwy wobec losu. [przypis 

redakcyjny]
95przed sie bierze — bierze pod uwagę (por. współczesne 

„przedsiębrać”, „przedsiębiorca”). [przypis redakcyjny]
96padnie wedle jego chęci — wypadnie po jego myśli. 

[przypis redakcyjny]
97synie — synu. [przypis redakcyjny]
98wżdam — jednak, przecież. [przypis redakcyjny]
99w ręku swoich — w rękach swych. [przypis redakcyjny]
100folgując — ulegając, poddając się. [przypis redakcyjny]
101upadkowi* — zwątpieniu, rozpaczy. [przypis 

redakcyjny]
102w to patrzaj — patrz na to. [przypis redakcyjny]
103nie popadł — nie poniósł. [przypis redakcyjny]
104świata tego zabawami* — zwykłymi sprawami tego 

świata. [przypis redakcyjny]
105Teraz by (…) zbierać — teraz by trzeba zbierać. [przypis 

redakcyjny]
106ratować w zachwianiu mdłego przyrodzenia — ratować 

słabą naturę ludzką (mdłe przyrodzenie) w czasie załamania 
(w zachwianiu). [przypis redakcyjny]
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107czulszy — bardziej wrażliwy, bardziej dbały. [przypis 
redakcyjny]

108pospolitym torem — utartą drogą. [przypis redakcyjny]
109poznego — późnego. [przypis redakcyjny]
110co insze czas goi — to, co u innych goi czas. [przypis 

redakcyjny]
111fortel — podstęp. [przypis redakcyjny]
112wybija — jak klin klinem. [przypis redakcyjny]
113z tejże miary — takimi samymi (czyli również 

nieszczęśliwymi). [przypis redakcyjny]
114człowiek z baczeniem — człowiek myślący, rozumny. 

[przypis redakcyjny]
115wściąga — zatrzymuje. [przypis redakcyjny]
116na oboję fortunę — zarówno na szczęście, jak i na 

nieszczęście, na dobry i na zły los. [przypis redakcyjny]
117Ludzkie przygody ludzkie noś — Ludzkie przygody 

(doświadczenia) znoś po ludzku; cytat z Tusculanae 
disputationes Cycerona (łac. humana humane ferenda). 
[przypis redakcyjny]

118jeden jest Pan smutku i nagrody — to z kolei aluzja 
do miejsc Biblii (księgi Estery, Barucha, Hioba w Starym 
Testamencie). [przypis redakcyjny]

119Tu zniknęła. Jam sie też ocknął — podobnie kończy się 
Sen Scypiona (Somnium Scipionis) Cycerona: Ille discessit; ego 
somno solutus sum (łac.). [przypis redakcyjny]

120aczciem (starop.) — chociaż jestem. [przypis 
redakcyjny]
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121prawie* — prawdziwie, naprawdę. [przypis redakcyjny]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekuła, 
Olga Sutkowska, Piotr Wilczek.



Jan Kochanowski

Tren XIX albo Sen
Wstęp
Jan Kochanowski był poetą.
Miał córkę Urszulę.
Urszula umarła, 
kiedy była mała.

Tekst wiersza
Jan Kochanowski mówi:
„Po śmierci Urszuli byłem bardzo smutny.
Nie mogłem długo zasnąć.
Zasnąłem dopiero nad ranem.
Zobaczyłem moją zmarłą matkę.
Trzymała na ręku Urszulę. 
Urszula była ubrana w białą sukienkę. 
Urszula była wesoła i uśmiechnięta.
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Przyjście matki
Moja matka powiedziała:
„Janie, śpisz?
Jesteś smutny 
i nie możesz zasnąć?”.
Westchnąłem.
Wydawało mi się, 
że się obudziłem.

Matka powiedziała:
„Ja już nie żyję.
Ale słyszałam twój płacz.
Przyszłam, 
żeby cię pocieszyć. 
Przyniosłam Urszulę. 
Chciałam, żebyś ją zobaczył.
Chciałam cię pocieszyć.
Chciałam, 
żebyś nie był smutny.
Jesteś ciągle smutny.
Masz mało sił.
Psujesz swoje zdrowie. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1387Tren XIX albo Sen Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Życie w niebie
Myślisz, że mnie i Urszuli już nie ma?
My żyjemy w niebie.
Życie nie kończy się śmiercią człowieka.
Nie martw się.
Twoja córka żyje w niebie.
Teraz możesz ją widzieć.
W niebie żyje z aniołami.
Modli się za swoich rodziców.
Wy nauczyliście ją modlić się.

Cierpienie w życiu
Dlaczego jesteś smutny?
Dlaczego żałujesz, 
że Urszula umarła?
Życie na ziemi jest bardzo trudne i pełne problemów.
Życie na ziemi to praca, zmartwienia, łzy i smutek.
Ludzie często się kłócą.
Kobiety czują ból, 
kiedy rodzą dzieci. 
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Szczęście w niebie
Urszula umarła jako dziecko.
Jej życie było krótkie. 
Nie zdążyła cierpieć.
W niebie jest bardzo szczęśliwa.

Życie w niebie to szczęście na zawsze.
W niebie nie ma problemów, pracy, chorób i starości.
Zawsze świeci słońce.
Nigdy nie ma nocy.
Ludzie widzą Boga i są bardzo szczęśliwi.
Nie bądź smutny. 
Twoja córka jest bezpieczna.
Nic jej nie grozi. 
Na ziemi ludzie cierpią.
Dzieci są sierotami. 
Wiele kobiet ma złych mężów.
Niektóre kobiety są porywane przez obcych mężczyzn.
Zostają niewolnicami.
Są bardzo nieszczęśliwe. 
Płaczą i czekają na śmierć.
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Urszula jest bezpieczna.
Poszła do nieba jako mała dziewczynka. 
Nie będzie cierpieć. 
Nie będzie miała grzechów.

Nauka matki
Synu, jesteś bardzo smutny.
Nie martw się.
Życie ludzi kończy się.
Takie jest prawo Pana Boga.
Człowiek nie decyduje o swoim życiu.
Pan Bóg decyduje o życiu ludzi.
Ludzie muszą godzić się na decyzje Pana Boga.
Ludzie nie powinni się skarżyć.
Ludzie powinni dziękować za to, 
co ich spotyka. 
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Synu, nie martw się.
Zobacz, co jest dobre w życiu.
Czas płynie.
Czas leczy rany.
To znaczy, że czas mija
i ból po nieszczęściu maleje. 
W życiu jest dużo cierpienia. 
Ludzie muszą o tym pamiętać.
Ludzie raz są szczęśliwi,  
a raz są smutni.
Ludzie muszą wytrzymywać cierpienie.
Pan Bóg rządzi szczęściem i nieszczęściem”. 

Jan Kochanowski mówi:
„Matka zniknęła.
Obudziłem się.
Nie wiem, 
czy to był sen, 
czy naprawdę ją widziałem”. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1391Tren XIX albo Sen Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Bardzo tęsknię za moją Urszulką.

Śpisz, mój synu?
Czy żal cię męczy?

Widzę, jak cierpisz.
Przyszłam z krainy umarłych.

Nie płacz. Twoja córka uniknęła
cierpień za życia.

Wszyscy
w życiu cierpią.

Tobie, synu,
nie jest

najtrudniej.

Czy to był sen,
czy jawa?

Bóg daje smutek
i nagrodę.
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Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki

1392Tren XIX albo Sen Komiks
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1393Tren XIX albo Sen O utworze

1. Przeczytaj informacje o utworze.

Utwór jest częścią zbioru „Treny”, który składa się z 19 wierszy. „Treny” powstały 
po śmierci ukochanej córki Jana Kochanowskiego – Urszuli. „Treny” wydano  
w 1580 roku w Krakowie.

Treny to wiersze żałobne. Pisano je już w starożytności. W trenach autorzy 
chwalili czyny i zalety zmarłej osoby oraz opisywali żal po jej śmierci. Autorzy 
pisali o osobach znanych i szanowanych, np. o królach, wodzach. Kochanowski 
jako pierwszy napisał treny o zmarłym dziecku – o swojej córce Urszuli.

„Tren XIX” jest najdłuższym (158 wersów) i ostatnim utworem zbioru. Autor 
opowiada o swoim śnie i rozmowie ze zmarłą matką.

2. Odpowiedz na pytania.

Co to jest tren?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kiedy zaczęły powstawać treny?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

O kim zwykle pisano treny?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

O kim pisał Kochanowski w swoich trenach?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Do jakiego zbioru należy utwór?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

O czym opowiada? Jaki jest drugi tytuł trenu?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1394Tren XIX albo Sen Pytania

1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1.	 Z jakim wydarzeniem z życia autora mają związek treny?
a)	narodziny córki 
b)	śmierć córki 
c)	śmierć matki

2.	 Czy tren XIX jest ostatnim ze zbioru „Treny”?
a)	tak 
b)	nie 
c)	nie wiem

3.	 Jaki tytuł ma „Tren XIX”?
a)	Noc 
b)	Sen 
c)	Smutek

4.	Czy jest podzielony na zwrotki?
a)	tak 
b)	nie 
c)	nie wiem

5.	 Z ilu wersów się składa?
a)	58 
b)	158 
c)	100

6.	Kto jest podmiotem lirycznym?
a)	matka 
b)	Urszula 
c)	autor

7.	 Co opowiada podmiot liryczny?
a)	ciekawą książkę 
b)	dawną wycieczkę 
c)	swój sen
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1395Tren XIX albo Sen Pytania

8.	Z kim rozmawia podmiot liryczny?
a)	z Urszulą 
b)	z matką 
c)	z Urszulą i matką

9.	Skąd przychodzi rozmówca?
a)	z daleka 
b)	ze świata umarłych 
c)	z pola

10.	O czym dowiaduje się autor?
a)	jego córka jest szczęśliwa 
b)	jego córka cierpi 
c)	 jego córka żyje

11.	Co nakazuje autorowi postać?
a)	cierpliwe czekanie 
b)	spokojne życie 
c)	zapomnienie o Urszuli
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1396Tren XIX albo Sen Rodzaje wypowiedzi – monolog i dialog

1. Dokończ zdania. 

Wypowiedź dwóch lub więcej osób to	...............................................	.

Dłuższa wypowiedź jednej osoby, która nie jest częścią rozmowy,  

to	...............................................	. 

2. Podpisz wypowiedź w ramce.

– Cześć!
– Cześć, Wojtku! Co u Ciebie?
– Wszystko dobrze. A ty, Kasiu, jak się czujesz?
– Teraz już dobrze. Byłam trochę chora.
– O! Nie wiedziałem. Czy to było coś poważnego?
– Nie. Na szczęście to tylko przeziębienie.

Taka wypowiedź to	...............................................	.

Taka jestem dziś zmęczona i mam jeszcze dużo spraw. Nie wiem, jak to 
wszystko zrobić. Martwię się, że nie dam rady. Chyba najpierw trochę 
odpocznę, a potem siądę do nauki.
Jeszcze tylko pójdę na spacer z psem, on mnie potrzebuje. 

Taka wypowiedź to	...............................................	.
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1397Tren XIX albo Sen Rodzaje wypowiedzi – monolog i dialog

3. Podpisz części „Trenu XIX”. Czyje to słowa?

Urszula

Kochanowski

duch matki

autor 

duch Urszuli

matka

„ Czyli nas już umarłe macie za stracone 
I którym już na wieki słońce jest zgaszone? 
A my owszem żywiemy żywot tym ważniejszy, 
Czym nad to grube ciało duch jest ślachetniejszy.”

„ W niebie szczere rozkoszy, a do tego wieczne, 
Od wszelakiej  przekazy wolne i bezpieczne. 
Tu troski nie panują, tu pracej nie znają, 
Tu nieszczeście, tu miejsca przygody nie mają,”

�������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

	........

	........
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1398Tren XIX albo Sen Rodzaje wypowiedzi – monolog i dialog

„ Żałość moja długo w noc oczu mi nie dała 
Zamknąć i zemdlonego upokoić ciała.”

�������������������������������������������������������������������������������������������������

„ O to się ty nie frasuj, a wierz niewątpliwie, 
Że twoja namilejsza Orszuleczka żywie.”

�������������������������������������������������������������������������������������������������

„ Teraz, Mistrzu, sam sie lecz; czas doktór każdemu. 
Ale kto pospolitym torem gardzi, temu 
Tak poznego  lekarstwa czekać nie przystoi: 
Rozumem ma uprzedzić, co insze czas goi”

�������������������������������������������������������������������������������������������������

	........

	........

	........
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1399Tren XIX albo Sen Rodzaje wypowiedzi – monolog i dialog

d Myślicie, że dla nas, zmarłych, życie się skończyło. My jednak żyjemy  
w lepszym świecie.

a Nie martw się. Musisz wierzyć, że twoja Urszulka żyje.

b W niebie są wieczne przyjemności. Nie ma smutku, pracy, cierpienia.

c Teraz, Mistrzu, możesz sam sobie pomóc. Czas i rozum leczą rany  
i pomagają przetrwać nieszczęścia.

f Nie uniknęła przyjemności. Uniknęła pracy, smutku i łez.

e Bardzo cierpię z żalu. Spać w nocy nie mogę. Jestem zmęczony.

„ Nie od rozkoszyć poszła; poszłać od trudności, 
Od pracej, od frasunków, od złez, od żałości,”

�������������������������������������������������������������������������������������������������

4.  Do części trenu z zadania 3 dopasuj ramki ze współczesnym zapisem tekstu. 
Zdania możesz wyciąć i dopasować przed sobą.

	........
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1400Tren XIX albo Sen Rodzaje wypowiedzi – monolog i dialog

5.  Ułóż w poprawnej kolejności części trenu z zadania 3.  
Ponumeruj części zgodnie z kolejnością. Przeczytaj ułożony fragment.
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1401Tren XIX albo Sen Gatunki literackie

1. Dobierz wyrażenia do podanych gatunków literackich.

tren ballada baśń

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

miejsca magiczne

miejsca realne (prawdziwe)bardzo ważna jest przyroda

opisuje zalety osoby zmarłej

utwór żałobny

pisana prozą

występują postacie fantastyczne (wymyślone)

występują postacie historyczne (prawdziwe) 

pisana wierszem dzielona na strofy
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1402Tren XIX albo Sen Gatunki literackie

2. Uzupełnij tekst na podstawie ćwiczenia 1.

Tren to utwór ����������������������������������������������� pisany ����������������������������������������������� . W trenie 

autor ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ zmarłej. 

3. Znajdź w dostępnych źródłach i zapisz nazwiska autorów trenów. 

Autorzy starożytni to: 	.............................................................................................................................

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Autorzy nowożytni to: 	............................................................................................................................

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Najbardziej znany polski autor trenów to: 	.................................................................................

4.  Napisz krótki list Jana Kochanowskiego do Urszulki. Możesz korzystać ze 
zwrotów z ramek. 

����������������������������������������������� ����������������������������������������������� moja córko, ����������������������������������������������� .

Bardzo ����������������������������������������������� za Tobą. ����������������������������������������������� , że nie zobaczę, 

jak ����������������������������������������������� . Wiem, że jesteś ����������������������������������������������� w niebie. 

Najmilsza Kochanatęsknię dorastasz

szczęśliwa Smutno mi Urszulko!
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1403Tren XIX albo Sen Znajomość treści utworu

1.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Autor opowiada swoje wspomnienia.

Kochanowski opowiada swój sen.

Kochanowskiego odwiedziła w nocy zmarła matka z Urszulą.

Urszula była siostrą poety.

Autor bardzo tęsknił i nie mógł spać.

Autor nie chciał słuchać słów kobiety.

Matka powiedziała, że Urszula jest w piekle i cierpi.

Urszula jest w niebie szczęśliwa.

Urszula zapomniała o rodzicach i nie myśli o nich.

Matka opowiada o życiu w niebie.

Autor powinien cieszyć się tym, co mu zostało.

Matka chce, aby Jan dalej cierpiał i smucił się.

Poeta pogodził się ze śmiercią córki.

„Tren XIX” jest pierwszym z serii trenów Kochanowskiego.
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1404Tren XIX albo Sen Znajomość treści utworu

2.  Zdania fałszywe zmień tak, aby były prawdziwe.  
Poprawione zdania zapisz w zeszycie.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Jan Kochanowski

O fraszkach



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

O fraszkach Tekst oryginalny 1410

Jan Kochanowski
Fraszki, Księgi pierwsze

O fraszkach

Najdziesz tu fraszkę dobrą, najdziesz złą i śrzednią,
Nie wszytkoć mury wiodą materyją przednią;
Z boków cegłę rumieńszą i kamień ciosany,
W pośrzodek sztuki kładą i gruz brakowany.



Jan Kochanowski

O fraszkach
Wstęp 
Fraszka to krótki wiersz. 

Treść utworu
Jan Kochanowski pisze o swoich fraszkach.
Pisze, 
że fraszka jest podobna do muru.
W murze może być na zewnątrz ładna cegła,
a w środku muru może być brzydki gruz.
Podobnie jest z fraszkami.
Niektóre fraszki są dobre.
Niektóre fraszki są przeciętne.
Niektóre fraszki są złe.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1411O fraszkach Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



TOMIK
POEZJI

Ten wiersz jest dobry. Ten jest średni.

Czy będą się podobały?Na początku tomu
dam dobre wiersze. W środku złe

i średnie.

Średnie wiersze na początku?

Mnie się podobają,
uważam, że są dobre.

Materiał�ćwiczeniowy�dla�uczniów�niepełnosprawnych�mających�trudności�w�uczeniu�się�i/lub�komunikowaniu�się,�
w�tym�niesłyszących,�słabosłyszących,�z�niepełnosprawnością�intelektualną,�autyzmem�i�afazją�
Wykonawca:�Uniwersytet�Warszawski,�Wydział�Polonistyki,�Pracownia�Lingwistyki�Migowej
Zadanie�zlecone�i�fi�nansowane�przez�Ministra�Edukacji�i�Nauki

1412O fraszkach Komiks



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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1413O fraszkach Budowa i treść

1. Uzupełnij zdania. 

Autorem fraszki „O fraszkach” jest ������������������������������������������������������������������������������������������������� . 

Fraszka jest częścią zbioru „��������������������������������������������������������������������������������������������������������������”. 

Fraszka składa się z�����������������������������������������������������wersów. 

We fraszce występują rymy�����������������������������������������������������.

Podmiotem lirycznym jest ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ . 

2. Odpowiedz na pytania.

Jakie według autora są jego fraszki?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Do czego porównuje autor tom wierszy?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Do czego porównuje autor fraszki?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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1414O fraszkach Budowa i treść

3. Skreśl niepotrzebne wyrazy. 

Kochanowski pisze o trenach/o zbiorze fraszek.

Porównuje zbiór wierszy do jeziora/budowli.

 Autor musi umieścić w zbiorze różne/tylko dobre utwory.

Czytelnik opowie/oceni, które fraszki są dobre, a które złe.

Czytelnikowi nie wszystkie/wszystkie wiersze muszą się podobać.

Kochanowski uważa, że to źle/dobrze.

Każdy znajdzie/zapisze fraszkę, która mu się podoba. 

4. Wybierz jedną ze znanych sobie fraszek. Uzupełnij zdania na jej temat.

Autorem fraszki jest ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������. 

Wybrana fraszka ma tytuł „���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ”. 

Moim zdaniem jest (dobra, średnia, zła) �������������������������������������������������������������������������������������. 

Podobała mi się/Nie podobała mi się, bo �����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������. 
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Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Jan Kochanowski

O żywocie ludzkim



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

O żywocie ludzkim Tekst oryginalny 1418

Jan Kochanowski
Fraszki, Księgi pierwsze

O żywocie ludzkim

Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy,
Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy;
Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy1,
Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy.
Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława,
Wszystko to minie jako polna trawa2;
Naśmiawszy się nam i naszym porządkom,
Wemkną nas w mieszek, jako czynią łątkom3
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Przypisy:

1Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy — Por.: 
„Wszystko to marność nad marnościami” (Vanitas vanitatum 
et omnia vanitas), Księga Koheleta. W tej starotestamentowej 
księdze Kohelet snuje rozważania nad sensem ludzkiego 
życia. Próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie o szczęście, 
ale mu się to nie udaje. Jedyny wniosek, jaki płynie z tych 
rozmyślań, streszcza się w formule, że wszystko jest 
marnością, nic nie znaczy i jest skazane na zagładę. Już 
na samym wstępie czytamy: „Marność nad marnościami, 
powiada Kohelet, marność nad marnościami — wszystko 
marność” (Koh 1:2). Kohelet jest przy wszystkich tych, którzy 
cierpią i nie ma ich kto pocieszyć. Jedyną pociechą — jakże 
przewrotną — jest to, że (jak mówi Kohelet) smutek jest 
lepszy niż śmiech, bo przy smutku serce jest dobre i mądre 
(Koh 7:3-4). [przypis edytorski]

2Wszystko… minie jako polna trawa — W Księdze Izajasza 
czytamy: „Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jego to 
niby kwiat polny. Trawa usycha, więdnie kwiat” (Iz 40:6-7). 
[przypis edytorski]

3Wemkną nas w mieszek, jako czynią łątkom — wsadzą 
nas do worka jak kukiełki (marionetki) po przedstawieniu. 
[przypis edytorski]
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Opracowanie redakcyjne i przypisy: Dariusz Gałecki, 
Julian Krzyżanowski, Barbara Otwinowska, Aleksandra 
Sekuła, Olga Sutkowska. 



Jan Kochanowski

O żywocie ludzkim
Wstęp
Fraszka to krótki wiersz.
Fraszka to też coś małego i nieważnego.

Tekst wiersza
Jan Kochanowski pisze, 
że życie ludzi to fraszka.
Wszystko, co myślimy, 
jest nieważne.
Wszystko, co robimy, 
jest nieważne. 
Na świecie nie ma nic pewnego.
Ludzie nie panują nad niczym.
Dobro, uroda, siła, pieniądze i sława kiedyś przeminą.
Ludzie są jak lalki, 
którymi ktoś porusza na przedstawieniu.
Po skończonym przedstawieniu lalki wrzuca się do worka. 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Żeby mi się udało. Żeby mi było jak najlepiej. Postaram się.

Ha, ha! Ha, ha!
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1422O żywocie ludzkim Komiks
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1423O żywocie ludzkim Budowa i treść

1. Uzupełnij zdania.

Fraszka „O żywocie ludzkim” składa się z ................................................... wersów. 

Występują w niej rymy ................................................... . Podmiotem lirycznym jest 

człowiek zastanawiający się nad ................................................... . Adresatem jest

................................................... .

2.  Archaizmy to słowa nieużywane we współczesnym języku.  
Do podanych wyrazów dopasuj archaizmy z fraszki. 

myślimy –  .....................................................................................................................................................

czynimy –  ......................................................................................................................................................

wszystko –  ....................................................................................................................................................

szacunek – ....................................................................................................................................................

worek –  ..........................................................................................................................................................

lalki, marionetki –  ....................................................................................................................................
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1424O żywocie ludzkim Budowa i treść

tekst oryginalny tekst współczesny

1

Fraszki to wszytko, 
cokolwiek myślemy,
Fraszki to wszytko, 
cokolwiek czyniemy;

Na świecie nie ma nic 
pewnego, nic nie zależy 
od człowieka. Nie warto 
o nic się starać.

a

2

Nie masz na świecie 
żadnej pewnej rzeczy,
Próżno tu człowiek ma 
co mieć na pieczy.

Świat i życie ludzkie są 
zabawą dla siły wyższej. b

3

Zacność, uroda, moc, 
pieniądze, sława,
Wszystko to minie jako 
polna trawa;

Wszystko, co w życiu 
robimy i myślimy, to nic 
nieznaczący drobiazg.

c

4

Naśmiawszy się nam  
i naszym porządkom,
Wemkną nas w mieszek, 
jako czynią łątkom.

Wszystko, co teraz jest 
ważne, przeminie. d

3.  Czy wiesz, jak dziś mógłby mówić Kochanowski?  
Połącz tekst oryginalny ze współczesnym.

4. Dokończ zdania.

Według Kochanowskiego dla człowieka ważne są  ..................................................................

............................................................................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................................  . 

Dla mnie w życiu ważne są  ..................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................................  . 



Jan 
Kochanow

ski
m

yśleć
śm

iać się
ludzki

być
życie

zacność
uroda

w
szystko

robić
m

oc
pieniądze

sław
a

niew
ażne

kończyć
trawa

trum
na

m
arionetki

fraszka

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1425O żywocie ludzkim Tablice komunikacyjne



 
Pytanie
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i
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bo
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1426O żywocie ludzkim Zadania do lektury



Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Bolesław Leśmian

Dusiołek
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Dusiołek Tekst oryginalny 1428

Bolesław Leśmian

Dusiołek

Szedł po świecie Bajdała1,
Co go wiosna zagrzała, —

Oprócz siebie — wiódł szkapę, oprócz szkapy — wołu,
Tyleż tędy, co wszędy2, szedł z nimi pospołu.

Zachciało się Bajdale
Przespać upał w upale,

Wypatrzył zezem ściółkę ze mchu popod lasem,
Czy dogodna dla karku — spróbował obcasem.

Poległ cielska tobołem
Między szkapą a wołem,

Skrzywił gębę na bakier i jęzorem mlasnął
I ziewnął w niebogłosy i splunął i zasnął.
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Dusiołek Tekst oryginalny 1429

Nie wiadomo dziś wcale,
Co się śniło Bajdale?

Lecz wiadomo, że, szpecąc przystojność3 przestworza,
Wylazł z rowu Dusiołek, jak półbabek4 z łoża.

Pysk miał z żabia ślimaczy, —
(Że też taki żyć raczy!) —

A zad tyli5, co kwoka, kiedy znosi jajo.
Milcz, gębo nieposłuszna, bo dziewki wyłają6!

Ogon miał ci z rzemyka,
Podogonie zaś z łyka.

Siadł Bajdale na piersi, jak ten kruk na snopie, —
Póty dusił i dusił, aż coś warkło w chłopie!

Warkło, trzasło, spotniało!
Coć się stało, Bajdało?

Dmucha w wąsy ze zgrozy, jękiem złemu przeczy, —
Słuchajta, wszystkie wierzby, jak chłop przez sen beczy!
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Dusiołek Tekst oryginalny 1430

Sterał we śnie Bajdała
Pół duszy i pół ciała,

Lecz po prawdzie nie długo ze zmorą marudził, —
Wyparskał ją nozdrzami, zmarszczył się i zbudził.

Rzekł Bajdała do szkapy:
Czemu zwieszasz swe chrapy?

Trzebać było kopytem Dusiołka przetrącić,
Zanim zdążył mój spokój w całym polu zmącić!

Rzekł Bajdała do wołu:
Czemuś skąpił mozołu?

Trzebać było rogami Dusiołka postronić,
Gdy chciał na mnie swej duszy paskudę wyłonić!

Rzekł Bajdała do Boga:
O, rety — olaboga!

Nie dość ci, żeś potworzył mnie, szkapę i wołka,
Jeszcześ musiał takiego zmajstrować Dusiołka?
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Dusiołek Tekst oryginalny 1431

Przypisy:

1Bajdała — Człowiek opowiadający bajki. [przypis 
edytorski]

2Tyleż tędy, co wszędy (współcz.) — tu i ówdzie. [przypis 
edytorski]

3 przystojność (współcz.) — piękno. [przypis edytorski]
4półbabek — podstarzała kobieta [przypis edytorski]
5tyli — tutaj: tak duży [przypis edytorski]
6wyłają — przywołają to do porządku przy pomocy słów. 

[przypis edytorski]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekuła, 
Olga Sutkowska.



Bolesław Leśmian

Dusiołek
Była wiosna.
Pewien mężczyzna wędrował sobie po świecie.
Mężczyzna miał na imię Bajdała.
Prowadził ze sobą konia i wołu.

Był bardzo ciepły dzień.
Bajdała był zmęczony
i chciał się zdrzemnąć.
Znalazł dobre miejsce w lesie.

Położył się na ziemi między koniem i wołem.
Ziewał
i w końcu zasnął.
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1432Dusiołek Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Bajdała spał na ziemi.
Obok był rów.
Z rowu wyszedł potwór.
Potwór nazywał się Dusiołek.

Dusiołek wyglądał dziwnie.
Miał głowę trochę jak żaba, trochę jak ślimak.
Miał olbrzymie pośladki.

Dusiołek miał też cienki ogon.
Usiadł na Bajdale 
i zaczął go dusić.
Dusił go bardzo mocno.
Było słychać,
jak trzeszczą kości Bajdały.

Bajdała cały czas spał.
Teraz zaczął jęczeć przez sen,
dmuchać i płakać.
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1433Dusiołek Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Bajdała bardzo się zmęczył,
gdy próbował zrzucić z siebie Dusiołka.
W końcu mu się udało
i Bajdała się obudził.

Bajdała powiedział do konia:
„Dlaczego teraz jesteś smutny?
Trzeba było mi pomóc
i uderzyć Dusiołka kopytem”.

Bajdała powiedział do wołu:
„Dlaczego mi nie pomogłeś?
Trzeba było uderzyć Dusiołka rogami”.

Bajdała powiedział do Boga:
„Stworzyłeś mnie, konia i wołu.
Ale dlaczego stworzyłeś też takiego Dusiołka?”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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1434Dusiołek Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Khy, khy, khy!

Trzeba było kopytem
Dusiołka przetrącić!

Trzeba było rogami
Dusiołka pogonić!

Boże! „Nie dość ci,
żeś potworzył mnie, szkapę i wołka,

jeszcześ musiał takiego
zmajstrować Dusiołka?”

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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1435Dusiołek Komiks
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1436Dusiołek O autorze

1. Przeczytaj życiorys pisarza.

Życiorys Bolesława Leśmiana
Bolesław Leśmian był polskim poetą, pisarzem 
i krytykiem literackim. 
Urodził się 22 stycznia 1877 roku w Warszawie, zmarł 
na atak serca 5 listopada 1937 roku w Warszawie, 
pochowano go na cmentarzu Powązkowskim.
Bolesław Leśmian ukończył studia prawnicze 
w Kijowie. W 1901 roku przeniósł się do Warszawy. 
Podróżował po Europie. 
W 1905 roku ożenił się z malarką Zofią Chylińską. 
W czasie trwania małżeństwa zakochał się w lekarce 
Teodorze Lebenthal. Napisał dla niej cykl wierszy 
(erotyków) „W malinowym chruśniaku”.
Współpracował z pismem „Chimera” i od 1911 
roku współtworzył Teatr Artystyczny w Warszawie. 
Pierwszy tom jego wierszy miał tytuł „Sad rozstajny” 
i ukazał się w 1912 roku.
Po zakończeniu I wojny światowej mieszkał 
i pracował jako rejent w Hrubieszowie, następnie 
od 1922 roku prowadził kancelarię w Zamościu. 
W 1920 wydał tom poezji „Łąka”. W 1933 roku został 
członkiem Polskiej Akademii Literatury.
Twórczość Bolesława Leśmiana nie 
od razu spodobała się czytelnikom. 
Z czasem jednak stał się najwybitniejszym poetą 
dwudziestolecia międzywojennego.
Wybrane dzieła Leśmiana: „Sad rozstajny”  
(1912 rok), „Klechdy sezamowe” (1913 rok),  
„Przygody Sindbada Żeglarza” (1913 rok),  
„Łąka” (1920 rok), „Napój cienisty” (1936 rok), 
„Dziejba leśna” (1938 rok), „Klechdy polskie” 
(1956 rok).

Bolesław Leśmian
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1437Dusiołek O autorze

2. Odpowiedz na pytania.

Kiedy urodził się i zmarł Bolesław Leśmian?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kim był z zawodu?
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Kiedy wydał pierwszy tom poezji?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Które utwory Leśmiana wydano po jego śmierci?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy utwory Leśmiana były dobrze oceniane przez czytelników?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1438Dusiołek Podsumowanie wiedzy o lekturze

1.  Odpowiedz na pytania. 

Kiedy został opublikowany wiersz „Dusiołek”?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

W jakim zbiorze utwór został wydany?
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2.  „Ballada to utwór wierszowany, o niezwykłej, często fantastycznej tematyce” 
(Słownik języka polskiego). Czy „Dusiołek” jest balladą?  
 Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F), a następnie uzupełnij tekst.

P F

Napisany jest wierszem.

Opisuje zwykłe codzienne życie na wsi.

Dusiołek jest postacią fantastyczną.

Utwór opisuje niezwykłą historię.

Utwór napisany jest prozą.

„Dusiołek” jest .................................................... , ponieważ  .............................................................

............................................................ i jednym z bohaterów jest .................................................... ,  

który jest  ....................................................................................................................................................  .
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3.  Odpowiedz na pytania. 

Z ilu strof zbudowana jest ballada „Dusiołek”?
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Ile wersów jest w każdej strofie?
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Kto jest bohaterem ballady?
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Skąd wyszedł i co zrobił Dusiołek?
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Co śniło się Bajdale?
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Do kogo miał pretensje Bajdała?
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O co Bajdała miał pretensje?
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4. Wybierz z ramek słowa, którymi można opisać bohatera utworu.
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5.  Wyszukaj w tekście odpowiedni fragment, w którym opisano Dusiołka.  
Napisz, jak wyglądał Dusiołek.
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6. Dopasuj nazwy środków stylistycznych do podanych sformułowań.

epitet porównanie onomatopeja

gęba nieposłuszna –  ...............................................................................................................................

siadł Bajdale na piersi, jak ten kruk na snopie –  ....................................................................

warkło, trzasło –  ........................................................................................................................................

wylazł z rowu Dusiołek, jak półbabek z łoża –  ..........................................................................

całe pole –  ....................................................................................................................................................

jękiem złemu przeczy –  .........................................................................................................................

pracował w gospodarstwie opowiadał różne historie

leniwy pracowity małomówny włóczył się po świecie
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Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Bolesław Leśmian

Dziewczyna
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Bolesław Leśmian
Napój cienisty

Dziewczyna

Władysławowi Jaroszewiczowi, Jego entuzjastycznym  
zapałom dla dzieł twórczych i szczerym  

wyczuciom czarów poetyckich

Dwunastu braci, wierząc w sny, zbadało mur od 
marzeń strony,
A poza murem płakał głos, dziewczęcy głos zaprzepaszczony.

I pokochali głosu dźwięk i chętny domysł o Dziewczynie,
I zgadywali kształty ust po tym, jak śpiew od żalu ginie…

Mówili o niej: „Łka, więc jest!” — I nic innego nie mówili,
I przeżegnali cały świat, — i świat zadumał się w tej chwili…

Porwali młoty w twardą dłoń i jęli w mury tłuc z łoskotem!
I nie wiedziała ślepa noc, kto jest człowiekiem, a kto młotem?

„O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć Dziewczynę 
rdzą powlecze!” —
Tak, waląc w mur, dwunasty brat do jedenastu innych rzecze.
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Ale daremny był ich trud, daremny ramion sprzęg i usił!
Oddali ciała swe na strwon owemu snowi, co ich kusił!

Łamią się piersi, trzeszczy kość, próchnieją dłonie, 
twarze bledną…
I wszyscy w jednym zmarli dniu i noc wieczystą mieli jedną!

Lecz cienie zmarłych — Boże mój! — nie wypuściły młotów 
z dłoni!
I tylko inny płynie czas — i tylko młot inaczej dzwoni…

I dzwoni wprzód! I dzwoni wspak! I wzwyż za każdym 
grzmi nawrotem!
I nie wiedziała ślepa noc, kto tu jest cieniem, a kto młotem?

„O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć Dziewczynę 
rdzą powlecze!”
Tak, waląc w mur, dwunasty cień do jedenastu innych rzecze.

Lecz cieniom zbrakło nagle sił, a cień się mrokom nie opiera!
I powymarły jeszcze raz, bo nigdy dość się nie umiera…

I nigdy dość, i nigdy tak, jak tego pragnie ów, co kona!…
I znikła treść — i zginął ślad — i powieść o nich 
już skończona!
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Lecz dzielne młoty — Boże mój! — mdłej nie poddały 
się żałobie!
I same przez się biły w mur, huczały spiżem same w sobie!

Huczały w mrok, huczały w blask i ociekały ludzkim potem!
I nie wiedziała ślepa noc, czym bywa młot, gdy nie 
jest młotem?

„O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć Dziewczynę 
rdzą powlecze!” —
Tak, waląc w mur, dwunasty młot do jedenastu 
innych rzecze.

I runął mur, tysiącem ech wstrząsając wzgórza i doliny!
Lecz poza murem — nic i nic! Ni żywej duszy, 
ni Dziewczyny!

Niczyich oczu, ani ust! I niczyjego w kwiatach losu!
Bo to był głos i tylko — głos, i nic nie było, oprócz głosu!

Nic — tylko płacz i żal i mrok i niewiadomość i zatrata!
Takiż to świat! Niedobry świat! Czemuż innego nie 
ma świata?
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Wobec kłamliwych jawnie snów, wobec zmarniałych 
w nicość cudów.
Potężne młoty legły w rząd na znak spełnionych 
godnie trudów.

I była zgroza nagłych cisz! I była próżnia w całym niebie!
A ty z tej próżni czemu drwisz, kiedy ta próżnia nie drwi 
z ciebie?



Bolesław Leśmian

Dziewczyna
Było 12 braci.
Pewnego razu zobaczyli mur.
Zza muru słyszeli płacz dziewczyny.
Głos bardzo im się spodobał.
Próbowali wyobrazić sobie,
jak wygląda dziewczyna.
Mówili:
„Słyszymy płacz dziewczyny,
więc ona musi być za murem”.

Bracia wzięli młoty.
Zaczęli niszczyć mur.
Uderzali w mur bez przerwy.
Jeden z braci powiedział: 
„Szybko, zniszczmy mur,
dziewczyna może zaraz umrzeć”.
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Bracia próbowali zniszczyć mur,
ale im się nie udało.
Wszyscy bracia nagle umarli.

Przy murze pojawiły się cienie braci.
Cienie też trzymały młoty
i zaczęły niszczyć mur.
Uderzały w mur bez przerwy.
Jeden z cieni powiedział:
„Szybko, zniszczmy mur,
dziewczyna może zaraz umrzeć”.

Cienie próbowały zniszczyć mur,
ale poczuły się zmęczone.
Wszystkie cienie nagle też umarły.
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Przy murze zostały już tylko młoty.
One też zaczęły same niszczyć mur.
Uderzały w mur bez przerwy.
Jeden z młotów powiedział:
„Szybko, zniszczmy mur,
dziewczyna może zaraz umrzeć”.

Nagle mur się przewrócił z olbrzymim hałasem.
Ale za murem niczego ani nikogo nie było!
Nie było tam dziewczyny.
Za murem był tylko jej głos.

Ten świat jest niedobry.
Bracia, cienie i młoty bardzo chcieli zniszczyć mur.
Bez przerwy w niego uderzali.
Ale za murem niczego nie było.
Zostali oszukani.
Nie było pięknej dziewczyny.
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Mur został zniszczony.
Młoty skończyły pracę
i położyły się na ziemi.
Wszędzie było cicho i pusto.
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Ona płacze, więc musi tam być. „O, pręǳej skruszmy zimny głaz,
nim śmierć ǲiewczynę rǳą

powlecze!”

„Lecz poza murem — nic i nic!
Ni żywej duszy, ni ǲiewczyny!”

„I była zgroza nagłych cisz!
I była próżnia w całym niebie!
A ty z tej próżni czemu drwisz,
kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie?”

„O, pręǳej skruszmy zimny głaz,
nim śmierć ǲiewczynę rǳą

powlecze!”
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1. Dokończ zdanie wyrazami z ramek.

Wiersz „Dziewczyna” jest balladą, ponieważ:������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

opowiada prawdziwą historię

jest pisany wierszem

łączy światy realny i fantastyczny

jest pisany prozą

opowiada fantastyczną, wymyśloną historię

2. Odpowiedz na pytania.

Z ilu strof zbudowana jest ballada „Dziewczyna”?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ile wersów jest w każdej strofie?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kto usłyszał głos zza muru?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jaki głos usłyszano?
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Czy bracia widzieli osobę, do której należał głos?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Co bracia postanowili zrobić?
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Czy udało im się osiągnąć cel?
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Kto był za murem?
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3. Przepisz strofę, która się powtarza.
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4. Czy wysiłek braci był potrzebny? Dokończ wybrane zdanie.

Tak, ponieważ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Nie, ponieważ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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5. Napisz, które sformułowania są epitetami, a które uosobieniami.

ślepa noc – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

płakał głos – �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

i nie wiedziała ślepa noc – �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

lecz ǳielne młoty mdłej nie poddały się żałobie – ���������������������������������������������������������������

potężne młoty – �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie? – �����������������������������������������������������������������������������������������������

cieniom zabrakło nagle sił – ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

dziewczęcy głos – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

noc wieczysta – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Bolesław Leśmian

Urszula 
Kochanowska

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

Urszula Kochanowska Tekst oryginalny 1462

Bolesław Leśmian
Napój cienisty

Urszula Kochanowska1

Gdy po śmierci w niebiosów przybyłam pustkowie,
Bóg długo patrzał na mnie i głaskał po głowie.

— „Zbliż się do mnie, Urszulo! Poglądasz2, jak żywa…
Zrobię dla cię, co zechcesz, byś była szczęśliwa”.

— „Zrób tak, Boże — szepnęłam — by w nieb Twoich krasie
Wszystko było tak samo, jak tam — w Czarnolasie3!” —

I umilkłam zlękniona i oczy unoszę,
By zbadać, czy się gniewa, że Go o to proszę?

Uśmiechnął się i skinął — i wnet z Bożej łaski
Powstał dom kubek w kubek, jak nasz — Czarnolaski.

I sprzęty i donice rozkwitłego ziela
Tak podobne, aż oczom straszno od wesela!
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I rzekł: „Oto są — sprzęty, a oto — donice.
Tylko patrzeć, jak przyjdą stęsknieni rodzice!

I ja, gdy gwiazdy do snu poukładam w niebie,
Nieraz do drzwi zapukam, by odwiedzić ciebie!”

I odszedł, a ja zaraz krzątam się, jak mogę, —
Więc nakrywam do stołu, omiatam podłogę —

I w suknię najróżowszą ciało przyoblekam
I sen wieczny odpędzam — i czuwam — i czekam…

Już świt pierwszą roznietą złoci się po ścianie,
Gdy właśnie słychać kroki i do drzwi pukanie…

Więc zrywam się i biegnę! Wiatr po niebie dzwoni!
Serce w piersi zamiera… Nie!… To — Bóg, nie oni!…
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Przypisy:

1Urszula Kochanowska (zm. 1578) — córka Jana 
Kochanowskiego i Doroty Podlodowskiej. Zmarła 
w dzieciństwie, po jej śmierci ojciec–poeta napisał cykl 
XIX Trenów. Cykl traktuje o skandalu egzystencjalnym, 
jaki wywołuje śmierć — szczególnie tak nieoczekiwana 
i nieuzasadniona jak przedwczesna śmierć dziecka. 
W popularnej lekturze Treny odczytywane są jako wyraz żalu 
ojca po śmierci dziecka. [przypis edytorski]

2Poglądasz — wyglądasz. [przypis edytorski]
3Czarnolas — wieś w województwie mazowieckim, gdzie 

żył i tworzył poeta Jan Kochanowski. [przypis edytorski]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Marta 
Niedziałkowska, Aleksandra Sekuła, Olga Sutkowska. 



Bolesław Leśmian

Urszula Kochanowska
Wstęp
Jan Kochanowski był poetą.
Miał córkę Urszulę.
Urszula umarła, 
kiedy była mała.

Tekst wiersza
Urszula mówi:
„Umarłam 
i przyszłam do nieba.
W niebie spotkałam Pana Boga.
Bóg ucieszył się na mój widok.
Zapytał, co mnie ucieszy.
Powiedziałam Bogu:
Chcę mieć w niebie dom.
Taki sam jak mój dom na ziemi.
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Bóg stworzył dla mnie dom w niebie.
Taki sam jak mój dom na ziemi.
Z kwiatami i meblami.
Byłam bardzo szczęśliwa.

Bóg powiedział:
Posprzątaj dom.
Niedługo przyjdą tu twoi rodzice.
Ja też do ciebie czasem przyjdę.

Pan Bóg odszedł.
Posprzątałam w domu.
Nakryłam do stołu.
Założyłam różową sukienkę.
Usiadłam.
Czekałam na moich rodziców.
Nie chciałam zasnąć.
Tęskniłam za nimi.
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Nagle usłyszałam pukanie do drzwi.
Szybko wstałam.
Myślałam: 
To moi rodzice.
Bardzo się ucieszyłam.
Ale to nie byli rodzice.
To tylko Pan Bóg do mnie przyszedł”.
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Zbliż się do mnie, Urszulo!
Wyglądasz jak żywa…

Zrobię dla ciebie, co zechcesz,
byś była szczęśliwa.

Zrób tak, Boże, by w niebie
wszystko było tak samo,
jak tam — w Czarnolasie!

Oto są – sprzęty, donice.
Za chwilę przyjdą stęsknieni rodzice. 

I ja, nieraz do drzwi
zapukam, by odwieǳić ciebie!

„Nie!… To — Bóg, nie oni!…”

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
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1. Odpowiedz na pytania.

Kto jest bohaterem wiersza „Urszula Kochanowska”?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kto jest podmiotem lirycznym (osobą mówiącą w wierszu)?
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Z ilu strof składa się wiersz?
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Ile wersów jest w każdej strofie?
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2.  Co mogła czuć Urszula, kiedy rodzice nie przyszli?  
Możesz wybrać nazwy uczuć z ramek.
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3. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1.	 Urszula była córką:
a)	Juliana Tuwima
b)	Bolesława Leśmiana
c)	 Jana Kochanowskiego

2.	Ojciec Urszuli po jej śmierci napisał:
a)	ballady
b)	treny
c)	opowiadanie 

3.	W wierszu Urszula poszła do nieba i spotykała tam:
a)	ojca
b)	matkę
c)	Pana Boga

4.	Urszula w wierszu:
a)	rozmawiała z Bogiem
b)	rozmawiała z rodzicami
c)	bawiła się z koleżankami

5.	 Bóg przygotował dla dziewczynki:
a)	plac zabaw
b)	domek w lesie 
c)	taki sam dom, w jakim mieszkała na ziemi

6.	Bóg obiecał Urszuli, że:
a)	spotka swoje koleżanki
b)	spotka swoich rodziców
c)	spotka swoich dziadków

7.	 Urszula przygotowała się na spotkanie:
a)	z Bogiem
b)	z koleżankami
c)	z rodzicami
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4. Skreśl niepotrzebne wyrazy.

Wiersz „Urszula Kochanowska” jest smutny/wesoły.

Dziewczynka tęskniła/nie tęskniła za rodzicami i rodzinnym domem.

Bóg obiecał jej, że spotka się z koleżankami/z rodzicami.

Obietnicy tej dotrzymał/nie dotrzymał. 

Urszula spotkała się/nie spotkała się z rodzicami.

Urszula czuła się nieszczęśliwa/szczęśliwa i samotna.

Życie Urszuli w niebie było podobne do życia na ziemi/do życia w raju.
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Jerzy Liebert

Pan Bóg i bąki
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Jerzy Liebert
Druga ojczyzna

Pan Bóg i bąki

Pan Bóg jest dzieckiem płochem, które dla zabawy
Słodki kwiat koniczyny ukrywa wśród trawy,

Z obłoków na nią bąki furkocące strąca,
By w kwiatach brzuszki skryły od wielkiego słońca.

Gdy później bąki ciężko poruszają głową,
Plączą nogi od miodu i fruwać nie mogą,

I spoglądają w niebo z wyrzutem i gniewem —
Bóg chytrze się uśmiecha, że o niczym nie wie.



Jerzy Liebert

Pan Bóg i bąki
Pan Bóg bawi się jak małe dziecko.
Chowa kwiat koniczyny w trawie.

Z chmur Pan Bóg zrzuca bąki na kwiat koniczyny.
Chce, 
żeby bąki schowały się tam przed słońcem.

Potem bąki są całe w miodzie.
Nie mogą się ruszać i latać.

Bąki patrzą w niebo.
Są zagniewane.
Bóg w niebie uśmiecha się.
Udaje,
że nie wie,
co się stało.
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1. Przeczytaj życiorys pisarza.

Życiorys Jerzego Lieberta
Jerzy Liebert urodził się 23 lub 24 lipca 
1904 roku w Częstochowie. Pierwszy wiersz 
„Zmartwychwstanie. Modlitwa młodego poety” 
opublikował w 1921 roku, kiedy miał 17 lat. Tematem 
wierszy Lieberta była religia i życie codzienne. 
Wydał tomiki wierszy: „Druga Ojczyzna”, „Gusła”.
Po jego śmierci ukazały się „Kołysanka jodłowa” 
i „Listy do Agnieszki”. Zmarł w Warszawie 19 czerwca 
1931 roku.

Jerzy Liebert

1. Odpowiedz na pytania.

Kiedy urodził się Jerzy Liebert? Kiedy zmarł?
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Ile lat żył autor?
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Na jaki temat pisał wiersze?
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Jak nazywają się jego tomiki wierszy?
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1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

„ Pan Bóg jest dzieckiem płochem, które dla zabawy 
Słodki kwiat koniczyny ukrywa wśród trawy”

1.	 Jak autor wyobraża sobie Boga? 
a)	jako groźnego starca
b)	jako poważnego człowieka
c)	 jako młode, wesołe dziecko

2.	 Co Bóg robi z bąkami?
a)	bawi się bąkami
b)	dokucza bąkom
c)	niszczy bąki

„ Bóg chytrze się uśmiecha, że o niczym nie wie.”

3.	 Jak zachowuje się Bóg po zabawie?
a)	złości się i krzyczy
b)	udaje, że niczego nie zrobił
c)	wymierza bąkom karę

4.	 Zachowanie Boga z wiersza jest podobne do zachowania:
a)	starego człowieka
b)	poważnego nauczyciela
c)	wesołego dziecka

2. Jak ty wyobrażasz sobie Boga?
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Księga pierwsza
Gospodarstwo

Powrót panicza — Spotkanie się pierwsze w pokoiku, 
drugie u stołu — Ważna Sędziego nauka o grzeczności — 
Podkomorzego uwagi polityczne nad modami — Początek 
sporu o Kusego i Sokoła — Żale Wojskiego — Ostatni Woźny 
Trybunału — Rzut oka na ówczesny stan polityczny Litwy 
i Europy

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie:
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie2! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem
(Gdy od płaczącej matki3, pod Twoją opiekę
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę;
I zaraz mogłem pieszo, do Twych świątyń progu
Iść za wrócone życie podziękować Bogu),
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.
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Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych;
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem;
Gdzie bursztynowy świerzop4, gryka jak śnieg biała,
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina5 pała,
A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą
Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą.

Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju6,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany,
Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni
Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni.
Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi7,
I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi
Użątku8, co pod strzechą zmieścić się nie może.
Widać, że okolica obfita we zboże,
I widać z liczby kopic9, co wzdłuż i wszerz smugów10

Świecą gęsto jak gwiazdy, widać z liczby pługów
Orzących wcześnie łany ogromne ugoru,
Czarnoziemne, zapewne należne do dworu11,
Uprawne dobrze na kształt ogrodowych grządek:
Że w tym domu dostatek mieszka i porządek.
Brama na wciąż12 otwarta przechodniom ogłasza,
Że gościnna, i wszystkich w gościnę zaprasza.
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Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek
I obiegłszy dziedziniec zawrócił przed ganek.
Wysiadł z powozu; konie porzucone same,
Szczypiąc trawę ciągnęły powoli pod bramę.
We dworze pusto: bo drzwi od ganku zamknięto
Zaszczepkami i kołkiem zaszczepki przetknięto.
Podróżny do folwarku nie biegł sług zapytać,
Odemknął, wbiegł do domu, pragnął go powitać.
Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście
Kończył nauki, końca doczekał nareszcie.
Wbiega i okiem chciwie ściany starodawne
Ogląda czule, jako swe znajome dawne.
Też same widzi sprzęty, też same obicia,
Z którymi się zabawiać lubił od powicia13,
Lecz mniej wielkie, mniej piękne niż się dawniej zdały.
I też same portrety na ścianach wisiały:
Tu Kościuszko14 w czamarce15 krakowskiej, z oczyma
Podniesionymi w niebo, miecz oburącz trzyma;
Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzów,
Że tym mieczem wypędzi z Polski trzech mocarzów,
Albo sam na nim padnie. Dalej w polskiej szacie
Siedzi Rejtan16, żałośny po wolności stracie;
W ręku trzyma nóż ostrzem zwrócony do łona,
A przed nim leży Fedon17 i żywot Katona18.
Dalej Jasiński19, młodzian piękny i posępny;
Obok Korsak20, towarzysz jego nieodstępny:
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Stoją na szańcach21 Pragi, na stosach Moskali,
Siekąc wrogów, a Praga już się wkoło pali.
Nawet stary stojący zegar kurantowy22

W drewnianej szafie poznał, u wniścia23 alkowy24;
I z dziecinną radością pociągnął za sznurek,
By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek.

Biegał po całym domu i szukał komnaty,
Gdzie mieszkał dzieckiem będąc, przed dziesięciu laty.
Wchodzi, cofnął się, toczył zdumione źrenice
Po ścianach: w tej komnacie mieszkanie kobiéce!
Któż by tu mieszkał? Stary stryj nie był żonaty;
A ciotka w Petersburgu mieszkała przed laty.
To nie był ochmistrzyni25 pokój? Fortepiano?
Na nim nuty i książki; wszystko porzucano
Niedbale i bezładnie: nieporządek miły!
Niestare były rączki, co je tak rzuciły.
Tuż i sukienka biała, świeżo z kołka zdjęta
Do ubrania, na krzesła poręczu rozpięta;
A na oknach donice z pachnącymi ziołki,
Geranium, lewkonija26, astry i fijołki.
Podróżny stanął w jednym z okien — nowe dziwo:
W sadzie, na brzegu niegdyś zarosłym pokrzywą,
Był maleńki ogródek ścieżkami porznięty27,
Pełen bukietów trawy angielskiej i mięty.
Drewniany, drobny, w cyfrę powiązany płotek28

Połyskał się wstążkami jaskrawych stokrotek;
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Grządki, widać, że były świeżo polewane,
Tuż stało wody pełne naczynie blaszane,
Ale nigdzie nie widać było ogrodniczki;
Tylko co wyszła: jeszcze kołyszą się drzwiczki
Świeżo trącone, blisko drzwi ślad widać nóżki
Na piasku, bez trzewika była i pończoszki;
Na piasku drobnym, suchym, białym na kształt śniegu,
Ślad wyraźny, lecz lekki, odgadniesz, że w biegu
Chybkim29 był zostawiony nóżkami drobnemi
Od kogoś30, co zaledwie dotykał się ziemi.

Podróżny długo w oknie stał patrząc, dumając,
Wonnymi powiewami kwiatów oddychając.
Oblicze aż na krzaki fijołkowe skłonił,
Oczyma ciekawymi po drożynach gonił
I znowu je na drobnych śladach zatrzymywał,
Myślał o nich i, czyje były, odgadywał.
Przypadkiem oczy podniósł, i tuż na parkanie
Stała młoda dziewczyna… Białe jej ubranie
Wysmukłą postać tylko aż do piersi kryje,
Odsłaniając ramiona i łabędzią szyję.
W takim Litwinka tylko chodzić zwykła z rana,
W takim nigdy nie bywa od mężczyzn widziana:
Więc choć świadka nie miała, założyła ręce
Na piersiach, przydawając zasłony sukience.
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Włos w pukle nierozwity, lecz w węzełki małe
Pokręcony, schowany w drobne strączki białe,
Dziwnie ozdabiał głowę: bo od słońca blasku
Świecił się jak korona na świętych obrazku.
Twarzy nie było widać; zwrócona na pole
Szukała kogoś okiem, daleko, na dole;
Ujrzała, zaśmiała się i klasnęła w dłonie,
Jak biały ptak zleciała z parkanu na błonie31,
I wionęła ogrodem, przez płotki, przez kwiaty,
I po desce opartej o ścianę komnaty…
Nim spostrzegł się, wleciała przez okno, świecąca,
Nagła, cicha i lekka, jak światłość miesiąca.
Nucąc chwyciła suknie, biegła do zwierciadła:
Wtem ujrzała młodzieńca i z rąk jej wypadła
Suknia, a twarz od strachu i dziwu pobladła.
Twarz podróżnego barwą spłonęła rumianą,
Jak obłok, gdy z jutrzenką napotka się raną32.
Skromny młodzieniec oczy zmrużył i przysłonił,
Chciał coś mówić, przepraszać; tylko się ukłonił
I cofnął się. Dziewica krzyknęła boleśnie,
Niewyraźnie, jak dziecko przestraszone we śnie;
Podróżny zląkł się, spojrzał; lecz już jej nie było.
Wyszedł zmieszany i czuł, że mu serce biło
Głośno, i sam nie wiedział, czy go miało śmieszyć
To dziwaczne spotkanie, czy wstydzić, czy cieszyć.
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Tymczasem na folwarku nie uszło baczności,
Że przed ganek zajechał któryś z nowych gości.
Już konie w stajnią wzięto, już im hojnie dano,
Jako w porządnym domu, i obrok, i siano:
Bo Sędzia nigdy nie chciał, według nowej mody,
Odsyłać koni gości Żydom do gospody.
Słudzy nie wyszli witać; ale nie myśl wcale,
Aby w domu Sędziego33 służono niedbale:
Słudzy czekają, nim się pan Wojski34 ubierze,
Który teraz za domem urządzał wieczerzę.
On pana zastępuje i on, w niebytności
Pana, zwykł sam przyjmować i zabawiać gości
(Daleki krewny pański i przyjaciel domu).
Widząc gościa, na folwark dążył po kryjomu,
Bo nie mógł wyjść spotykać w tkackim pudermanie35;
Wdział więc jak mógł najprędzej niedzielne ubranie
Nagotowane z rana, bo od rana wiedział,
Że u wieczerzy będzie z mnóstwem gości siedział.

Pan Wojski poznał z dala, ręce rozkrzyżował
I z krzykiem podróżnego ściskał i całował.
Zaczęła się ta prędka, zmieszana rozmowa,
W której lat kilku dzieje chciano zamknąć w słowa
Krótkie i poplątane, w ciąg powieści, pytań,
Wykrzykników i westchnień, i nowych powitań.
Gdy się pan Wojski dosyć napytał, nabadał,
Na samym końcu dzieje tego dnia powiadał.
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«Dobrze mój Tadeuszu, (bo tak nazywano
Młodzieńca, który nosił Kościuszkowskie miano
Na pamiątkę, że w czasie wojny się urodził)
Dobrze mój Tadeuszu, żeś się dziś nagodził
Do domu, właśnie kiedy mamy panien wiele.
Stryjaszek myśli wkrótce sprawić ci wesele;
Jest z czego wybrać; u nas towarzystwo liczne
Od dni kilku zbiera się na sądy graniczne,
Dla skończenia dawnego z panem Hrabią sporu.
I pan Hrabia ma jutro sam zjechać do dworu;
Podkomorzy36 już zjechał z żoną i z córkami.
Młodzież poszła do lasu bawić się strzelbami,
A starzy i kobiety żniwo oglądają
Pod lasem i tam pewnie na młodzież czekają.
Pójdziemy, jeśli zechcesz, i wkrótce spotkamy
Stryjaszka, Podkomorstwo i szanowne damy».

Pan Wojski z Tadeuszem idą pod las drogą,
I jeszcze się do woli nagadać nie mogą.

Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło,
Mniej silnie, ale szerzej niż we dnie świeciło,
Całe zaczerwienione, jak zdrowe oblicze
Gospodarza, gdy prace skończywszy rolnicze
Na spoczynek powraca. Już krąg promienisty
Spuszcza się na wierzch boru i już pomrok mglisty,
Napełniając wierzchołki i gałęzie drzewa,
Cały las wiąże w jedno i jakoby zlewa;
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I bór czernił się na kształt ogromnego gmachu,
Słońce nad nim czerwone jak pożar na dachu.
Wtem zapadło do głębi; jeszcze przez konary
Błysnęło, jako świeca przez okiennic szpary,
I zgasło. I wnet sierpy gromadnie dzwoniące
We zbożach, i grabliska suwane po łące,
Ucichły i stanęły: tak pan Sędzia każe,
U niego ze dniem kończą pracę gospodarze.
«Pan świata wie, jak długo pracować potrzeba;
Słońce, Jego robotnik, kiedy znijdzie37 z nieba,
Czas i ziemianinowi ustępować z pola».
Tak zwykł mawiać pan Sędzia, a Sędziego wola
Była Ekonomowi poczciwemu świętą;
Bo nawet wozy, w które już składać zaczęto
Kopę żyta, niepełne jadą do stodoły:
Cieszą się z niezwyczajnej ich lekkości woły.

Właśnie z lasu wracało towarzystwo całe,
Wesołe, lecz w porządku. Naprzód dzieci małe
Z dozorcą, potem Sędzia szedł z Podkomorzyną,
Obok pan Podkomorzy otoczon rodziną;
Panny tuż za starszymi, a młodzież na boku;
Panny szły przed młodzieżą o jakie pół kroku
(Tak każe przyzwoitość). Nikt tam nie rozprawiał
O porządku, nikt mężczyzn i dam nie ustawiał:
A każdy mimowolnie porządku pilnował;
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Bo Sędzia w domu dawne obyczaje chował,
I nigdy nie dozwalał, by chybiano względu
Dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu.
Tym ładem, mawiał, domy i narody słyną,
Z jego upadkiem domy i narody giną.
Więc do porządku wykli domowi i słudzy;
I przyjezdny gość, krewny albo człowiek cudzy,
Gdy Sędziego nawiedził, skoro pobył mało,
Przyjmował zwyczaj, którym wszystko oddychało.

Krótkie były Sędziego z synowcem witania:
Dał mu poważnie rękę do pocałowania,
I w skroń ucałowawszy uprzejmie pozdrowił;
A choć przez wzgląd na gości niewiele z nim mówił,
Widać było z łez, które wylotem kontusza38

Otarł prędko, jak kochał pana Tadeusza.

W ślad gospodarza wszystko ze żniwa i z boru,
I z łąk, i z pastwisk razem wracało do dworu.
Tu owiec trzoda becząc w ulice się tłoczy
I wznosi chmurę pyłu; dalej z wolna kroczy
Stado cielic tyrolskich z mosiężnymi dzwonki;
Tam konie rżące lecą ze skoszonej łąki:
Wszystko bieży39 ku studni, której ramię z drzewa
Raz wraz skrzypi i napój w koryta rozlewa.
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Sędzia, choć utrudzony, chociaż w gronie gości,
Nie chybił gospodarskiej, ważnej powinności:
Udał się sam ku studni. Najlepiej z wieczora
Gospodarz widzi, w jakim stanie jest obora.
Dozoru tego nigdy sługom nie poruczy40;
Bo Sędzia wie, że oko pańskie konia tuczy.

Wojski z Woźnym41 Protazym ze świecami w sieni
Stali i rozprawiali, nieco poróżnieni:
Bo w niebytność Wojskiego Woźny po kryjomu
Kazał stoły z wieczerzą powynosić z domu,
I ustawić co prędzej w pośrodku zamczyska,
Którego widne były pod lasem zwaliska.
Po cóż te przenosiny? Pan Wojski się krzywił
I przepraszał Sędziego; Sędzia się zadziwił,
Lecz stało się: już późno i trudno zaradzić,
Wolał gości przeprosić i w pustki prowadzić.
Po drodze Woźny ciągle Sędziemu tłumaczył,
Dlaczego urządzenie pańskie przeinaczył:
We dworze żadna izba nie ma obszerności
Dostatecznej dla tylu, tak szanownych gości,
W zamku sień wielka, jeszcze dobrze zachowana,
Sklepienie całe — wprawdzie pękła jedna ściana,
Okna bez szyb, lecz latem nic to nie zawadzi;
Bliskość piwnic wygodna służącej czeladzi42.
Tak mówiąc na Sędziego mrugał; widać z miny,
Że miał i taił inne, ważniejsze przyczyny.
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O dwa tysiące kroków zamek stał za domem,
Okazały budową, poważny ogromem,
Dziedzictwo starożytnej rodziny Horeszków;
Dziedzic zginął był w czasie krajowych zamieszków.
Dobra całe zniszczone sekwestrami43 rządu,
Bezładnością opieki, wyrokami sądu,
W cząstce spadły dalekim krewnym po kądzieli44,
A resztę rozdzielono między wierzycieli.
Zamku żaden wziąć nie chciał, bo w szlacheckim stanie
Trudno było wyłożyć koszt na utrzymanie;
Lecz Hrabia, sąsiad bliski, gdy wyszedł z opieki,
Panicz bogaty, krewny Horeszków daleki,
Przyjechawszy z wojażu45 upodobał mury,
Tłumacząc, że gotyckiej są architektury;
Choć Sędzia z dokumentów przekonywał o tem,
Że architekt był majstrem z Wilna, nie zaś Gotem.
Dość, że Hrabia chciał zamku. Właśnie i Sędziemu
Przyszła nagle taż chętka, nie wiadomo czemu.
Zaczęli proces w ziemstwie, potem w głównym sądzie,
W senacie, znowu w ziemstwie i guberskim rządzie;
Wreszcie, po wielu kosztach i ukazach46 licznych,
Sprawa wróciła znowu do sądów granicznych.

Słusznie Woźny powiadał, że w zamkowej sieni
Zmieści się i palestra47, i goście proszeni.
Sień wielka jak refektarz48, z wypukłym sklepieniem
Na filarach, podłoga wysłana kamieniem,
Ściany bez żadnych ozdób, ale mur chędogi;
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Sterczały wkoło sarnie i jelenie rogi
Z napisami, gdzie, kiedy te łupy zdobyte;
Tuż myśliwców herbowne klejnoty wyryte,
I stoi wypisany każdy po imieniu;
Herb Horeszków, Półkozic, jaśniał na sklepieniu.

Goście weszli w porządku i stanęli kołem.
Podkomorzy49 najwyższe brał miejsce za stołem;
Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy,
Idąc kłaniał się damom, starcom i młodzieży.
Przy nim stał kwestarz50, Sędzia tuż przy bernardynie.
Bernardyn zmówił krótki pacierz po łacinie;
Mężczyznom dano wódkę; wtenczas wszyscy siedli,
I chołodziec51 litewski milcząc żwawo jedli.

Pan Tadeusz, choć młodzik, ale prawem gościa
Wysoko siadł przy damach obok jegomościa;
Między nim i stryjaszkiem jedno pozostało
Puste miejsce, jak gdyby na kogoś czekało.
Stryj nieraz na to miejsce i na drzwi poglądał,
Jakby czyjegoś przyjścia był pewny i żądał.
I Tadeusz wzrok stryja ku drzwiom odprowadzał,
I z nim na miejscu pustym oczy swe osadzał.
Dziwna rzecz! miejsca wkoło są siedzeniem dziewic52,
Na które mógłby spojrzeć bez wstydu królewic,
Wszystkie zacnie zrodzone, każda młoda, ładna:
Tadeusz tam pogląda, gdzie nie siedzi żadna.
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To miejsce jest zagadką; młodź lubi zagadki;
Roztargniony, do swojej nadobnej sąsiadki
Ledwo słów kilka wyrzekł, do Podkomorzanki;
Nie zmienia jej talerzów, nie nalewa szklanki,
I panien nie zabawia przez rozmowy grzeczne,
Z których by wychowanie poznano stołeczne;
To jedno puste miejsce nęci go i mami,
Już nie puste, bo on je napełnił myślami.
Po tym miejscu biegało domysłów tysiące,
Jako po deszczu żabki na samotnej łące;
Śród nich jedna króluje postać, jak w pogodę
Lilia jezior skroń białą wznosząca nad wodę.

Dano trzecią potrawę. Wtem pan Podkomorzy,
Wlawszy kropelkę wina w szklankę panny Róży,
A młodszej przysunąwszy z talerzem ogórki,
Rzekł: «Muszę ja wam służyć, moje panny córki,
Choć stary i niezgrabny». Zatem się rzuciło
Kilku młodych od stołu i pannom służyło.
Sędzia, z boku rzuciwszy wzrok na Tadeusza
I poprawiwszy nieco wylotów kontusza,
Nalał węgrzyna53 i rzekł: «Dziś, nowym zwyczajem,
My na naukę młodzież do stolicy dajem;
I nie przeczym, że nasi synowie i wnuki
Mają od starych więcej książkowej nauki;
Ale co dzień postrzegam, jak młodź cierpi na tem,
Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem.
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Dawniej na dwory pańskie jachał54 szlachcic młody;
Ja sam lat dziesięć byłem dworskim Wojewody,
Ojca Podkomorzego, mościwego pana
(Mówiąc, Podkomorzemu ścisnął za kolana);
On mnie radą do usług publicznych sposobił,
Z opieki nie wypuścił, aż człowiekiem zrobił.
W mym domu wiecznie będzie jego pamięć droga,
Co dzień za duszę jego proszę Pana Boga.
Jeślim tyle na jego nie korzystał dworze
Jak drudzy, i wróciwszy w domu ziemię orzę,
Gdy inni, więcej godni Wojewody względów,
Doszli potem najwyższych krajowych urzędów,
Przynajmniej tom skorzystał, że mi w moim domu
Nikt nigdy nie zarzuci, bym uchybił komu
W uczciwości, w grzeczności; a powiem to śmiało,
Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.
Niełatwą, bo nie na tym kończy się, jak nogą
Zręcznie wierzgnąć, z uśmiechem witać lada kogo;
Bo taka grzeczność modna, zda mi się kupiecka,
Ale nie staropolska, ani też szlachecka.
Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna;
Bo nie jest bez grzeczności i miłość dziecinna,
I wzgląd męża dla żony przy ludziach, i pana
Dla sług swoich, a w każdej jest pewna odmiana.
Trzeba się długo uczyć, ażeby nie zbłądzić
I każdemu powinną55 uczciwość wyrządzić.
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I starzy się uczyli; u panów rozmowa,
Była to historyja żyjąca krajowa,
A między szlachtą dzieje domowe powiatu.
Dawano przez to poznać szlachcicowi bratu,
Że wszyscy o nim wiedzą, lekce go nie ważą;
Więc szlachcic obyczaje swe trzymał pod strażą.
Dziś człowieka nie pytaj: co zacz? kto go rodzi?
Z kim on żył? co porabiał? Każdy gdzie chce wchodzi,
Byle nie szpieg rządowy i byle nie w nędzy.
Jak ów Wespazyjanus nie wąchał pieniędzy56

I nie chciał wiedzieć, skąd są, z jakich rąk i krajów,
Tak nie chcą znać człowieka rodu, obyczajów!
Dość, że ważny i że się stempel na nim widzi,
Więc szanują przyjaciół jak pieniądze Żydzi».

To mówiąc, Sędzia gości obejrzał porządkiem;
Bo choć zawsze i płynnie mówił, i z rozsądkiem,
Wiedział, że niecierpliwa młodzież teraźniejsza,
Że ją nudzi rzecz długa, choć najwymowniejsza.
Ale wszyscy słuchali w milczeniu głębokiem.
Sędzia Podkomorzego zdał się radzić okiem;
Podkomorzy pochwałą rzeczy nie przerywał,
Ale częstym skinieniem głowy potakiwał.
Sędzia milczał, on jeszcze skinieniem przyzwalał;
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Więc Sędzia jego puchar i swój kielich nalał,
I dalej mówił: «Grzeczność nie jest rzeczą małą:
Kiedy się człowiek uczy ważyć, jak przystało,
Drugich wiek, urodzenie, cnoty, obyczaje,
Wtenczas i swoją ważność zarazem poznaje:
Jak na szalach, żebyśmy nasz ciężar poznali,
Musim kogoś posadzić na przeciwnej szali.
Zaś godna jest waszmościów uwagi osobnej
Grzeczność, którą powinna młodź dla płci nadobnej;
Zwłaszcza gdy zacność domu, fortuny szczodroty
Objaśniają wrodzone wdzięki i przymioty.
Stąd droga do afektów i stąd się kojarzy
Wspaniały domów sojusz. Tak myślili57 starzy.
A zatem…» Tu Pan Sędzia nagłym zwrotem głowy
Skinął na Tadeusza, rzucił wzrok surowy:
Znać było, że przychodził już do wniosków mowy.

Wtem brząknął w tabakierę58 złotą Podkomorzy,
I rzekł: «Mój Sędzio, dawniej było jeszcze gorzéj!
Teraz, nie wiem, czy moda i nas starych zmienia,
Czy młodzież lepsza, ale widzę mniej zgorszenia.
Ach, ja pamiętam czasy, kiedy do ojczyzny,
Pierwszy raz zawitała moda francuszczyzny!
Gdy raptem paniczyki młode59 z cudzych krajów
Wtargnęli do nas hordą gorszą od Nogajów60,
Prześladując w ojczyźnie Boga, przodków wiarę,
Prawa i obyczaje, nawet suknie stare.
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Żałośnie było widzieć wyżółkłych młokosów,
Gadających przez nosy, a często bez nosów,
Opatrzonych w broszurki i w różne gazety,
Głoszących nowe wiary, prawa, toalety61.
Miała nad umysłami wielką moc ta tłuszcza;
Bo Pan Bóg, kiedy karę na naród przypuszcza,
Odbiera naprzód rozum od obywateli.
I tak, mędrsi fircykom oprzeć się nie śmieli,
I zląkł ich się jak dżumy jakiej cały naród,
Bo już sam wewnątrz siebie czuł choroby zaród.
Krzyczano na modnisiów, a brano z nich wzory;
Zmieniano wiarę, mowę, prawa i ubiory.
Była to maszkarada, zapustna62 swawola,
Po której miał przyjść wkrótce wielki post — niewola!

Pamiętam, chociaż byłem wtenczas małe dziecię,
Kiedy do ojca mego, w Oszmiańskim powiecie,
Przyjechał pan Podczaszyc na francuskim wózku,
Pierwszy człowiek, co w Litwie chodził po francusku.
Biegali wszyscy za nim, jakby za rarogiem63,
Zazdroszczono domowi, przed którego progiem
Stanęła Podczaszyca dwukolna dryndulka,
Która się po francusku zwała karyjulka:
Zamiast lokajów, w kielni siedziały dwa pieski,
A na kozłach Niemczysko chude na kształt deski;
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Nogi miał długie, cienkie jak od chmielu tyki,
W pończochach, ze srebrnymi klamrami trzewiki,
Peruka z harbajtelem64 zawiązanym w miechu.
Starzy na on ekwipaż65 parskali ze śmiechu,
A chłopi żegnali się, mówiąc: że po świecie
Jeździ wenecki diabeł w niemieckiej karecie.
Sam Podczaszyc jaki był, opisywać długo;
Dosyć, że się nam zdawał małpą lub papugą
W wielkiej peruce, którą do złotego runa
On lubił porównywać, a my do kołtuna.
Jeśli kto i czuł wtenczas, że polskie ubranie
Piękniejsze jest niż obcej mody małpowanie,
Milczał; bo by krzyczała młodzież, że przeszkadza
Kulturze, że tamuje progresy, że zdradza!
Taka była przesądów owoczesnych władza!

Podczaszyc zapowiedział, że nas reformować,
Cywilizować będzie i konstytuować;
Ogłosił nam, że jacyś Francuzi wymówni
Zrobili wynalazek: iż ludzie są równi…
Choć o tym dawno w Pańskim66 pisano Zakonie67,
I każdy ksiądz toż samo gada na ambonie.
Nauka dawną była, szło o jej pełnienie!
Lecz wtenczas panowało takie oślepienie,
Że nie wierzono rzeczom najdawniejszym w świecie,
Jeśli ich nie czytano w francuskiej gazecie.
Podczaszyc, mimo równość, wziął tytuł markiża;
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Wiadomo, że tytuły przychodzą z Paryża,
A natenczas tam w modzie był tytuł markiża.
Jakoż, kiedy się moda odmieniła z laty,
Tenże sam markiż przybrał tytuł demokraty;
Wreszcie z odmienną modą, pod Napoleonem,
Demokrata przyjechał z Paryża baronem;
Gdyby żył dłużej, może nową alternatą68,
Z barona przechrzciłby się kiedyś demokratą.
Bo Paryż częstą mody odmianą się chlubi;
A co Francuz wymyśli, to Polak polubi.

Chwała Bogu, że teraz, jeśli nasza młodzież
Wyjeżdża za granicę, to już nie po odzież,
Nie szukać prawodawstwa w drukarskich kramarniach
Lub wymowy uczyć się w paryskich kawiarniach.
Bo teraz Napoleon, człek mądry a prędki,
Nie daje czasu szukać mody i gawędki.
Teraz grzmi oręż, a nam starym serca rosną,
Że znowu o Polakach tak na świecie głośno;
Jest sława, a więc będzie i Rzeczpospolita!
Zawżdy z wawrzynów69 drzewo wolności wykwita.
Tylko smutno, że nam, ach, tak się lata wleką
W nieczynności! a oni tak zawsze daleko!
Tak długo czekać! nawet tak rzadka nowina —
Ojcze Robaku (ciszej rzekł do bernardyna),
Słyszałem, żeś zza Niemna odebrał wiadomość;
Może też co o naszym wojsku wie Jegomość?»
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— «Nic a nic» odpowiedział Robak obojętnie,
(Widać było, że słuchał rozmowy niechętnie)
«Mnie polityka nudzi; jeżeli z Warszawy
Mam list, to rzecz zakonna, to są nasze sprawy
Bernardyńskie: cóż o tym gadać u wieczerzy;
Są tu świeccy, do których nic to nie należy».

Tak mówiąc, spojrzał zyzem70, gdzie śród biesiadników
Siedział gość, Moskal; był to pan kapitan Ryków,
Stary żołnierz, stał w bliskiej wiosce na kwaterze,
Pan Sędzia go przez grzeczność prosił na wieczerzę.
Ryków jadł smaczno, mało wdawał się w rozmowę,
Lecz na wzmiankę Warszawy, rzekł podniósłszy głowę:
«Pan Podkomorzy! Oj wy! Pan zawsze ciekawy
O Bonaparta, zawsze wam tam do Warszawy!
He! Ojczyzna! Ja nie szpieg, a po polsku umiem, —
Ojczyzna! ja to czuję wszystko, ja rozumiem!
Wy Polaki, ja Ruski: teraz się nie bijem,
Jest armistycjum71, to my razem jemy, pijem.
Często na awanpostach72 nasz z Francuzem gada,
Pije wódkę; jak krzykną ura! — kanonada.
Ruskie przysłowie: z kim się biję, tego lubię;
Gładź drużkę73 jak po duszy, a bij jak po szubie74.
Ja mówię, będzie wojna u nas. Do Majora
Płuta, adiutant sztabu przyjechał zawczora:
Gotować się do marszu! Pójdziem, czy pod Turka,
Czy na Francuza; oj ten Bonapart figurka!
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Bez Suwarowa75 to on może nas wytuza76.
U nas w pułku gadano, jak szli na Francuza,
Że Bonapart czarował77: no, tak i Suwarów
Czarował; tak były czary przeciw czarów.
Raz w bitwie, gdzie podział się? szukać Bonaparta,—
A on zmienił się w lisa, tak Suwarów w charta;
Tak Bonaparte znowu w kota się przerzuca,
Dalej drzeć pazurami, a Suwarów w kuca.
Obaczcież, co się stało w końcu z Bonapartą…»
Tu Ryków przerwał i jadł; wtem, z potrawą czwartą
Wszedł służący i raptem boczne drzwi otwarto.

Weszła nowa osoba przystojna i młoda.
Jej zjawienie się nagłe, jej wzrost i uroda,
Jej ubiór zwrócił oczy; wszyscy ją witali,
Prócz Tadeusza widać, że ją wszyscy znali.
Kibić78 miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną,
Suknię materyjalną, różową, jedwabną,
Gors79 wycięty, kołnierzyk z koronek, rękawki
Krótkie; w ręku kręciła wachlarz dla zabawki
(Bo nie było gorąco); wachlarz pozłocisty
Powiewając rozlewał deszcz iskier rzęsisty;
Głowa do włosów, włosy pozwijane w kręgi,
W pukle, i przeplatane różowymi wstęgi,
Pośród nich brylant, niby zakryty od oczu,
Świecił się jako gwiazda w komety warkoczu:
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Słowem, ubiór galowy; szeptali niejedni,
Że zbyt wykwintny na wieś i na dzień powszedni.
Nóżek, choć suknia krótka, oko nie zobaczy,
Bo biegła bardzo szybko, suwała się raczéj
Jako osóbki, które na trzykrólskie święta
Przesuwają w jasełkach ukryte chłopięta.
Biegła i wszystkich lekkim witając ukłonem,
Chciała usieść na miejscu sobie zostawionem:
Trudno było; bo krzeseł dla gości nie stało,
Na czterech ławach cztery ich rzędy siedziało:
Trzeba było rzęd ruszyć lub ławę przeskoczyć;
Zręcznie między dwie ławy umiała się wtłoczyć,
A potem, między rzędem siedzących i stołem,
Jak bilardowa kula toczyła się kołem.
W biegu dotknęła blisko naszego młodziana;
Uczepiwszy falbaną o czyjeś kolana,
Pośliznęła się nieco i w tym roztargnieniu
Na pana Tadeusza wsparła się ramieniu.
Przeprosiwszy go grzecznie, na miejscu swym siadła
Pomiędzy nim i stryjem, ale nic nie jadła;
Tylko się wachlowała, to wachlarza trzonek
Kręciła, to kołnierzyk z brabanckich koronek80

Poprawiała, to lekkim dotknięciem się ręki
Muskała włosów pukle i wstąg jasnych pęki.
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Ta przerwa rozmów trwała już minut ze cztery.
Tymczasem, w końcu stoła81, naprzód ciche szmery,
A potem się zaczęły wpół głośne rozmowy;
Mężczyźni rozsądzali swe dzisiejsze łowy.
Asesora z Rejentem82 wzmogła się uparta
Coraz głośniejsza kłótnia o kusego83 charta,
Którego posiadaniem pan Rejent się szczycił
I utrzymywał, że on zająca pochwycił;
Asesor zaś dowodził na złość Rejentowi,
Że ta chwała należy chartu84 Sokołowi.
Pytano zdania innych; więc wszyscy dokoła
Brali stronę Kusego albo też Sokoła,
Ci jak znawcy, ci znowu jak naoczne świadki85.
Sędzia na drugim końcu do nowej sąsiadki
Rzekł półgłosem: «Przepraszam, musieliśmy siadać,
Nie podobna wieczerzy na później odkładać:
Goście głodni, chodzili daleko na pole;
Myśliłem, że dziś z nami nie będziesz przy stole».
To rzekłszy, z Podkomorzym przy pełnym kielichu
O politycznych sprawach rozmawiał po cichu.

Gdy tak były zajęte stołu strony obie,
Tadeusz przyglądał się nieznanej osobie.
Przypomniał, że za pierwszym na miejsce wejrzeniem
Odgadnął zaraz, czyim miało być siedzeniem.
Rumienił się, serce mu biło nadzwyczajnie:
Więc rozwiązane widział swych domysłów tajnie!
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Więc było przeznaczono86, by przy jego boku
Usiadła owa piękność widziana w pomroku!
Wprawdzie zdała się teraz wzrostem dorodniejsza,
Bo ubrana, a ubiór powiększa i zmniejsza.
I włos u tamtej widział krótki, jasnozłoty,
A u tej krucze długie zwijały się sploty?
Kolor musiał pochodzić od słońca promieni,
Którymi przy zachodzie wszystko się czerwieni.
Twarzy wówczas nie dostrzegł, nazbyt rychło znikła;
Ale myśl twarz nadobną odgadywać zwykła:
Myślił, że pewnie miała czarniutkie oczęta,
Białą twarz, usta kraśne jak wiśnie bliźnięta;
U tej znalazł podobne oczy, usta, lica.
W wieku może by była największa różnica:
Ogrodniczka dziewczynką zdawała się małą,
A pani ta niewiastą już w latach dojrzałą;
Lecz młodzież o piękności metrykę nie pyta,
Bo młodzieńcowi młodą jest każda kobiéta,
Chłopcowi87 każda piękność zda się rówiennicą88,
A niewinnemu każda kochanka dziewicą.

Tadeusz, chociaż liczył lat blisko dwadzieście,
I od dzieciństwa mieszkał w Wilnie, wielkim mieście,
Miał za dozorcę księdza, który go pilnował
I w dawnej surowości prawidłach wychował.
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Tadeusz zatem przywiózł w strony swe rodzinne
Duszę czystą, myśl żywą i serce niewinne,
Ale razem niemałą chętkę do swawoli.
Z góry już robił projekt, że sobie pozwoli
Używać na wsi długo wzbronionej swobody;
Wiedział, że był przystojny, czuł się rześki, młody,
A w spadku po rodzicach wziął czerstwość i zdrowie.
Nazywał się Soplica: wszyscy Soplicowie
Są, jak wiadomo, krzepcy, otyli i silni,
Do żołnierki jedyni, w naukach mniej pilni.

Tadeusz się od przodków swoich nie odrodził:
Dobrze na koniu jeździł, pieszo dzielnie chodził,
Tępy nie był, lecz mało w naukach postąpił,
Choć stryj na wychowanie niczego nie skąpił;
On wolał z flinty89 strzelać albo szablą robić.
Wiedział, że go myślano do wojska sposobić,
Że ojciec w testamencie wyrzekł taką wolę;
Ustawicznie do bębna tęsknił, siedząc w szkole.
Ale stryj nagle pierwsze zamiary odmienił,
Kazał, aby przyjechał i aby się żenił
I objął gospodarstwo; przyrzekł na początek
Dać małą wieś, a potem cały swój majątek.

Te wszystkie Tadeusza cnoty i zalety
Ściągnęły wzrok sąsiadki, uważnej kobiety.
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Zmierzyła jego postać kształtną i wysoką,
Jego ramiona silne, jego pierś szeroką,
I w twarz spojrzała, z której wytryskał rumieniec,
Ilekroć z jej oczyma spotkał się młodzieniec:
Bo z pierwszej lękliwości całkiem już ochłonął,
I patrzył wzrokiem śmiałym, w którym ogień płonął.
Również patrzyła ona: i cztery źrenice
Gorzały przeciw sobie jak roratne świéce.

Pierwsza z nim po francusku zaczęła rozmowę.
Wracał z miasta, ze szkoły: więc o książki nowe,
O autorów pytała Tadeusza zdania
I ze zdań wyciągała na nowo pytania.
Cóż, gdy potem zaczęła mówić o malarstwie,
O muzyce, o tańcach, nawet o rzeźbiarstwie,
Dowiodła, że zna równie pędzel, nuty, druki;
Aż osłupiał Tadeusz na tyle nauki!
Lękał się, by nie został pośmiewiska celem,
I jąkał się jak żaczek przed nauczycielem.
Szczęściem, że nauczyciel ładny i niesrogi;
Odgadnęła sąsiadka powód jego trwogi,
Wszczęła rzecz o mniej trudnych i mądrych przedmiotach,
O wiejskiego pożycia nudach i kłopotach,
I jak bawić się trzeba, i jak czas podzielić,
By życie uprzyjemnić i wieś rozweselić.
Tadeusz odpowiadał śmielej, szła rzecz daléj,
W pół godziny już byli z sobą poufali;
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Zaczęli nawet małe żarciki i sprzeczki.
W końcu, stawiła przed nim trzy z chleba gałeczki.
Trzy osoby na wybór; wziął najbliższą sobie;
Podkomorzanki na to zmarszczyły się obie,
Sąsiadka zaśmiała się, lecz nie powiedziała
Kogo owa szczęśliwsza gałka oznaczała.

Inaczej bawiono się w drugim końcu stoła;
Bo tam, wzmogłszy się nagle, stronnicy Sokoła
Na partyję Kusego bez litości wsiedli.
Spór był wielki, już potraw ostatnich nie jedli;
Stojąc i pijąc obie kłóciły się strony,
A najstraszniej pan Rejent był zacietrzewiony:
Jak raz zaczął, bez przerwy rzecz swoją tokował,
I gestami ją bardzo dobitnie malował.
(Był dawniej adwokatem pan Rejent Bolesta,
Zwano go kaznodzieją, że zbyt lubił gesta).
Teraz ręce przy boku miał, w tył wygiął łokcie,
Spod ramion wytknął palce i długie paznokcie,
Przedstawiając dwa smycze chartów tym obrazem:
Właśnie rzecz kończył. «Wyczha! puściliśmy razem
Ja i Asesor, razem, jakoby dwa kurki
Jednym palcem spuszczone u jednej dwururki;
Wyczha! poszli, a zając jak struna, smyk w pole,
Psy tuż (to mówiąc, ręce ciągnął wzdłuż po stole
I palcami ruch chartów przedziwnie udawał)
Psy tuż, i hec od lasu odsadzili kawał;
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Sokół smyk naprzód; rączy pies, lecz zagorzalec,
Wysadził się przed Kusym, o tyle, o palec:
Wiedziałem, że spudłuje. Szarak, gracz nie lada,
Czchał niby prosto w pole, za nim psów gromada;
Gracz szarak! Skoro poczuł wszystkie charty w kupie
Pstręk na prawo, koziołka, z nim w prawo psy głupie,
A on znowu fajt w lewo, jak wytnie dwa susy,
Psy za nim fajt na lewo: on w las, a mój Kusy
Cap!» Tak krzycząc, pan Rejent na stół pochylony,
Z palcami swymi zabiegł aż do drugiej strony,
I «cap!» Tadeuszowi wrzasnął tuż nad uchem:
Tadeusz i sąsiadka, tym głosu wybuchem
Znienacka przestraszeni właśnie w pół rozmowy,
Odstrychnęli od siebie mimowolnie głowy,
Jako wierzchołki drzewa powiązane społem
Gdy je wicher rozerwie; i ręce pod stołem
Blisko siebie leżące wstecz nagle uciekły,
I dwie twarze w jeden się rumieniec oblekły.

Tadeusz, by nie zdradzić swego roztargnienia:
«Prawda — rzekł — mój Rejencie, prawda bez wątpienia,
Kusy piękny chart z kształtu, jeśli równie chwytny…»
«Chwytny? — krzyknął pan Rejent — mój pies faworytny
Żeby nie miał być chwytny?…» Więc Tadeusz znowu
Cieszył się, że tak piękny pies nie ma narowu,
Żałował, że go tylko widział idąc z lasu,
I że przymiotów jego poznać nie miał czasu.
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Na to zadrżał Asesor, puścił z rąk kieliszek,
Utopił w Tadeusza wzrok jak bazyliszek.
Asesor mniej krzykliwy i mniej był ruchawy
Od Rejenta, szczuplejszy i mały z postawy,
Lecz straszny na reducie, balu i sejmiku,
Bo powiadano o nim: ma żądło w języku;
Tak dowcipne żarciki umiał komponować,
Iżby je w kalendarzu można wydrukować,
Wszystkie złośliwe, ostre. Dawniej człek dostatni,
Schedę ojca swojego i majątek bratni
Wszystko strwonił na wielkim figurując świecie;
Teraz wszedł w służbę rządu, by znaczyć w powiecie.
Lubił bardzo myślistwo, już to dla zabawy,
Już to że odgłos trąbki i widok obławy
Przypominał mu jego lata młodociane,
Kiedy miał strzelców licznych i psy zawołane:
Teraz mu z całej psiarni dwa charty zostały,
I jeszcze z tych jednemu chciano przeczyć chwały!
Więc zbliżył się i z wolna gładząc faworyty
Rzekł z uśmiechem, a był to uśmiech jadowity:
«Chart bez ogona jest jak szlachcic bez urzędu,
Ogon też znacznie chartom pomaga do pędu:
A pan kusość uważasz za dowód dobroci?
Zresztą zdać się możemy na sąd pańskiej cioci.
Choć pani Telimena mieszkała w stolicy
I bawi się niedawno w naszej okolicy,
Lepiej zna się na łowach niż myśliwi młodzi:
Tak to nauka sama z latami przychodzi».
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Tadeusz, na którego niespodzianie spadał
Grom taki, wstał zmieszany, chwilę nic nie gadał,
Lecz patrzał na rywala coraz straszniej, srożej…
Wtem, wielkim szczęściem, dwakroć kichnął Podkomorzy
«Wiwat!» krzyknęli wszyscy; on się wszystkim skłonił
I z wolna w tabakierę palcami zadzwonił.
Tabakiera ze złota, z brylantów oprawa,
A w środku jej był portret króla Stanisława.
Ojcu Podkomorzego sam król ją darował,
Po ojcu Podkomorzy godnie ją piastował;
Gdy w nią dzwonił, znak dawał, że miał głos zabierać.
Umilkli wszyscy i ust nie śmieli otwierać.
On rzekł: «Wielmożni szlachta bracia dobrodzieje,
Forum myśliwskim tylko są łąki i knieje;
Więc ja w domu podobnych spraw nie decyduję,
I posiedzenie nasze na jutro solwuję,
I dalszych replik stronom dzisiaj nie dozwolę.
Woźny! odwołaj sprawę, na jutro na pole.
Jutro i Hrabia z całym myślistwem tu zjedzie,
I waszeć z nami ruszysz, Sędzio mój sąsiedzie,
I pani Telimena, i panny, i panie,
Słowem, zrobim na urząd wielkie polowanie;
I Wojski towarzystwa nam też nie odmówi».
To mówiąc, tabakierę podawał starcowi.
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Wojski na ostrym końcu śród myśliwych siedział,
Słuchał zmrużywszy oczy, słowa nie powiedział,
Choć młodzież nieraz jego zasięgała zdania,
Bo nikt lepiej nad niego nie znał polowania.
On milczał, szczyptę wziętą z tabakiery ważył
W palcach i długo dumał, nim ją w końcu zażył;
Kichnął, aż cała izba rozległa się echem,
I potrząsając głową, rzekł z gorzkim uśmiechem:
«O, jak mnie to starego i smuci, i dziwi!
Cóż by to o tym starzy mówili myśliwi,
Widząc że w tylu szlachty, w tylu panów gronie,
Mają sądzić się spory o charcim ogonie?
Cóż by rzekł na to stary Rejtan, gdyby ożył?
Wróciłby do Lachowicz i w grób się położył!
Co by rzekł wojewoda Niesiołowski stary90,
Który ma dotąd pierwsze na świecie ogary,
I dwiestu strzelców trzyma obyczajem pańskim,
I ma sto wozów sieci w zamku Worończańskim,
A od tylu lat siedzi jak mnich na swym dworze,
Nikt go na polowanie uprosić nie może,
Białopiotrowiczowi91 samemu odmówił!
Bo cóż by on na waszych polowaniach łowił?
Piękna byłaby sława, ażeby pan taki
Wedle dzisiejszej mody jeździł na szaraki!
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Za moich, panie, czasów, w języku strzeleckim,
Dzik, niedźwiedź, łoś, wilk, zwany był zwierzem szlacheckim
A zwierzę niemające kłów, rogów, pazurów,
Zostawiano dla płatnych sług i dworskich ciurów;
Żaden pan nigdy przyjąć nie chciałby do ręki
Strzelby, którą zhańbiono sypiąc w nią śrut cienki!
Trzymano wprawdzie chartów: bo z łowów wracając,
Trafia się, że spod konia mknie się biedak zając:
Puszczano wtenczas za nim dla zabawki smycze
I na konikach małe goniły panicze
Przed oczyma rodziców, którzy te pogonie
Ledwie raczyli widzieć, cóż kłócić się o nie!
Więc niech jaśnie wielmożny Podkomorzy raczy
Odwołać swe rozkazy i niech mi wybaczy,
Że nie mogę na takie jechać polowanie,
I nigdy na nim noga moja nie postanie!
Nazywam się Hreczecha, a od króla Lecha,
Żaden za zającami nie jeździł Hreczecha».

Tu śmiech młodzieży mowę Wojskiego zagłuszył.
Wstano od stołu, pierwszy Podkomorzy ruszył,
Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy,
Idąc kłaniał się damom, starcom i młodzieży;
Za nim szedł kwestarz, Sędzia tuż przy bernardynie.
Sędzia u progu rękę dał Podkomorzynie,
Tadeusz Telimenie, Asesor Krajczance,
A pan Rejent na końcu Wojskiej Hreczeszance.
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Tadeusz z kilku gośćmi poszedł do stodoły,
A czuł się pomieszany, zły i niewesoły.
Rozbierał myślą wszystkie dzisiejsze wypadki:
Spotkanie się, wieczerzę przy boku sąsiadki;
A szczególniej mu słowo «ciocia» koło ucha
Brzęczało ciągle jako naprzykrzona mucha.
Pragnąłby u Woźnego lepiej się wypytać
O pani Telimenie, lecz go nie mógł schwytać;
Wojskiego też nie widział, bo zaraz z wieczerzy
Wszyscy poszli za gośćmi, jak sługom należy,
Urządzając we dworze izby do spoczynku.
Starsi i damy spały we dworskim budynku;
Młodzież92 Tadeuszowi prowadzić kazano,
W zastępstwie gospodarza, w stodołę na siano.

W pół godziny tak było głucho w całym dworze
jako po zadzwonieniu na pacierz w klasztorze;
Ciszę przerywał tylko głos nocnego stróża.
Usnęli wszyscy. Sędzia sam oczu nie zmruża;
Jako wódz gospodarstwa obmyśla wyprawę
W pole i w domu przyszłą urządza zabawę.
Dał rozkaz ekonomom, wójtom i gumiennym,
Pisarzom, ochmistrzyni, strzelcom i stajennym
I musiał wszystkie dzienne rachunki przezierać.
Nareszcie rzekł Woźnemu, że się chce rozbierać.
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Woźny pas mu odwiązał, pas słucki, pas lity93,
Przy którym świecą gęste kutasy jak kity,
Z jednej strony złotogłów w purpurowe kwiaty,
Na wywrót jedwab czarny posrebrzany w kraty;
Pas taki można równie kłaść na strony obie,
Złotą na dzień galowy, a czarną w żałobie.
Sam Woźny umiał pas ten odwiązywać, składać;
Właśnie tym się zatrudniał i kończył tak gadać:

«Cóż złego, że przeniosłem stoły do zamczyska?
Nikt na tym nic nie stracił, a pan może zyska.
Bo przecież o ten zamek dziś toczy się sprawa.
My od dzisiaj do zamku nabyliśmy prawa
I mimo całą strony przeciwnej zajadłość
Dowiodę, że zamczysko wzięliśmy w posiadłość.
Wszakże kto gości prosi w zamek na wieczerzę,
Dowodzi, że posiadłość tam ma albo bierze;
Nawet strony przeciwne weźmiemy na świadki:
Pamiętam za mych czasów podobne wypadki».

Już Sędzia spał. Więc Woźny cicho wszedł do sieni,
Siadł przy świecy i dobył książeczkę z kieszeni,
Która mu jak Ołtarzyk Złoty zawsze służy,
Której nigdy nie rzuca w domu i w podróży.
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Była to trybunalska wokanda94: tam rzędem
Stały spisane sprawy, które przed urzędem
Woźny sam głosem swoim przed laty wywołał,
Albo o których później dowiedzieć się zdołał.
Prostym ludziom wokanda zda się imion spisem;
Woźnemu jest obrazów wspaniałych zarysem.
Czytał więc i rozmyślał: Ogiński z Wizgirdem,
Dominikanie z Rymszą, Rymsza z Wysogirdem,
Radziwił z Wereszczaką, Giedroić z Rdułtowskim,
Obuchowicz z kahałem, Juraha z Piotrowskim,
Maleski z Mickiewiczem, a na koniec Hrabia
Z Soplicą; i czytając, z tych imion wywabia
Pamięć spraw wielkich, wszystkie procesu wypadki,
I stają mu przed oczy sąd, strony i świadki;
I ogląda sam siebie, jak w żupanie białym,
W granatowym kontuszu stał przed trybunałem,
Jedna ręka na szabli, a druga do stoła,
Przywoławszy dwie strony, «Uciszcie się!» woła.
Marząc i kończąc pacierz wieczorny, pomału
Usnął ostatni w Litwie woźny trybunału.
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Takie były zabawy, spory w one lata
Śród cichej wsi litewskiej, kiedy reszta świata
We łzach i krwi tonęła; gdy ów mąż, bóg wojny,
Otoczon chmurą pułków, tysiącem dział zbrojny,
Wprzągłszy w swój rydwan orły złote obok srebrnych,
Od puszcz Libijskich łatał do Alpów95 podniebnych,
Ciskając grom po gromie, w Piramidy, w Tabor,
W Marengo, w Ulm, w Austerlitz. Zwycięstwo i Zabor
Biegły przed nim i za nim. Sława czynów tylu,
Brzemienna imionami rycerzy, od Nilu
Szła hucząc ku północy, aż u Niemna brzegów
Odbiła się, jak od skał, od Moskwy szeregów,
Które broniły Litwę murami żelaza
Przed wieścią dla Rosyi straszną jak zaraza.

Przecież nieraz nowina niby kamień z nieba
Spadała w Litwę. Nieraz dziad żebrzący chleba,
Bez ręki lub bez nogi, przyjąwszy jałmużnę,
Stanął i oczy wkoło obracał ostróżne.
Gdy nie widział we dworze rosyjskich żołnierzy
Ani jarmułek, ani czerwonych kołnierzy,
Wtenczas kim był, wyznawał: był legijonistą,
Przynosi kości stare na ziemię ojczystą,
Której już bronić nie mógł… Jak go wtenczas cała
Rodzina pańska, jak go czeladka ściskała,
Zanosząc się od płaczu! On za stołem siadał
I dziwniejsze od baśni historyje gadał.
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On opowiadał, jako jenerał96 Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej stara się przyciągnąć do Polski,
Jak on rodaków zbiera na lombardzkim polu;
Jak Kniaziewicz rozkazy daje z Kapitolu
I zwycięzca, wydartych potomkom cezarów
Rzucił w oczy Francuzów sto krwawych sztandarów97,
Jak Jabłonowski98 zabiegł, aż kędy pieprz rośnie,
Gdzie się cukier wytapia i gdzie w wiecznej wiośnie
Pachnące kwitną lasy; z legiją Dunaju
Tam wódz Murzyny gromi, a wzdycha do kraju.

Mowy starca krążyły we wsi po kryjomu;
Chłopiec, co je posłyszał, znikał nagle z domu,
Lasami i bagnami skradał się tajemnie,
Ścigany od Moskali, skakał kryć się w Niemnie
I nurkiem płynął na brzeg Księstwa Warszawskiego,
Gdzie usłyszał głos miły: «Witaj nam kolego!»
Lecz nim odszedł, wyskoczył na wzgórek z kamienia
I Moskalom przez Niemen rzekł: «Do zobaczenia!»
Tak przekradł się Gorecki, Pac i Obuchowicz,
Piotrowski, Obolewski, Rożycki, Janowicz,
Mierzejewscy, Brochocki i Bernatowicze,
Kupść, Gedymin i inni, których nie policzę:
Opuszczali rodziców i ziemię kochaną,
I dobra, które na skarb carski zabierano.
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Czasem do Litwy kwestarz z obcego klasztoru
Przyszedł, i kiedy bliżej poznał panów dworu,
Gazetę im pokazał, wyprutą z szkaplerza.
Tam stała wypisana i liczba żołnierza,
I nazwisko każdego wodza legijonu,
I każdego z nich opis zwycięstwa lub zgonu.
Po wielu latach pierwszy raz miała rodzina
Wieść o życiu, o chwale i o śmierci syna;
Brał dom żałobę, ale powiedzieć nie śmiano
Po kim była żałoba, tylko zgadywano
W okolicy; i tylko cichy smutek panów,
Lub cicha radość, była gazetą ziemianów99.

Takim kwestarzem tajnym był Robak podobno:
Często on z panem Sędzią rozmawiał osobno;
Po tych rozmowach zawsze jakowaś nowina
Rozeszła się w sąsiedztwie. Postać bernardyna
Wydawała, że mnich ten nie zawsze w kapturze
Chodził i nie w klasztornym zestarzał się murze.
Miał on nad prawym uchem, nieco wyżej skroni,
Bliznę, wyciętej skóry na szerokość dłoni,
I w brodzie ślad niedawny lancy lub postrzału;
Ran tych nie dostał pewnie przy czytaniu mszału.
Ale nie tylko groźne wejrzenie i blizny,
Lecz sam ruch i głos jego miał coś żołnierszczyzny.
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Przy mszy, gdy z wzniesionymi zwracał się rękami
Od ołtarza do ludu, by mówić: «Pan z wami»,
To nieraz tak się zręcznie skręcił jednym razem,
Jakby prawo w tył robił za wodza rozkazem,
I słowa liturgii takim wyrzekł tonem
Do ludu, jak oficer stojąc przed szwadronem:
Postrzegali to chłopcy służący mu do mszy.
Spraw także politycznych był Robak świadomszy,
Niźli żywotów świętych; a jeżdżąc po kweście,
Często zastanawiał się w powiatowym mieście.
Miał pełno interesów: to listy odbierał,
Których nigdy przy obcych ludziach nie otwierał,
To wysyłał posłańców, ale gdzie i po co
Nie powiadał; częstokroć wymykał się nocą
Do dworów pańskich, z szlachtą ustawicznie szeptał,
I okoliczne wioski dokoła wydeptał,
I w karczmach z wieśniakami rozprawiał niemało,
A zawsze o tym, co się w cudzych krajach działo.
Teraz Sędziego, który już spał od godziny,
Przychodzi budzić; pewnie ma jakieś nowiny.
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Księga druga
Zamek

Polowanie z chartami na upatrzonego — Gość w zamku — 
Ostatni z dworzan opowiada historię ostatniego z Horeszków 
— Rzut oka w sad — Dziewczyna w ogórkach — Śniadanie — 
Pani Telimeny anegdota petersburska — Nowy wybuch sporów 
o Kusego i Sokoła — Interwencja Robaka — Rzecz Wojskiego 
— Zakład — Dalej w grzyby!

Kto z nas tych lat nie pomni, gdy, młode pacholę,
Ze strzelbą na ramieniu świszcząc szedł na pole,
Gdzie żaden wał, płot żaden nogi nie utrudza,
Gdzie, przestępując miedzę, nie poznasz, że cudza!
Bo na Litwie myśliwiec jak okręt na morzu,
Gdzie chcesz, jaką chcesz drogą, buja po przestworzu:
Czyli jak prorok patrzy w niebo, gdzie w obłoku
Wiele jest znaków widnych strzeleckiemu oku;
Czy jak czarownik gada z ziemią, która, głucha
Dla mieszczan, mnóstwem głosów szepce mu do ucha.

Tam derkacz wrzasnął z łąki, szukać go daremnie,
Bo on szybuje w trawie jako szczupak w Niemnie;
Tam ozwał się nad głową ranny wiosny dzwonek,
Również głęboko w niebie schowany skowronek;
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Ówdzie orzeł szerokim skrzydłem przez obszary
Zaszumiał, strasząc wróble, jak kometa cary;
Zaś jastrząb, pod jasnymi wiszący błękity,
Trzepie skrzydłem jak motyl na szpilce przybity,
Aż ujrzawszy wśród łąki ptaka lub zająca,
Runie nań z góry jako gwiazda spadająca.

Kiedyż nam Pan Bóg wrócić z wędrówki dozwoli,
I znowu dom zamieszkać na ojczystej roli,
I służyć w jeździe, która wojuje szaraki,
Albo w piechocie, która nosi broń na ptaki,
Nie znać innych prócz kosy i sierpa rynsztunków100,
I innych gazet, oprócz domowych rachunków!

Nad Soplicowem słońce weszło i już padło
Na strzechy i przez szpary w stodołę się wkradło;
I po ciemnozielonym, świeżym, wonnym sianie,
Z którego młodzież sobie zrobiła posłanie,
Rozpływały się złote, migające pręgi
Z otworu czarnej strzechy jak z warkocza wstęgi;
I słońce usta sennych promykiem poranka
Drażni jak dziewczę kłosem budzące kochanka.
Już wróble skacząc, świerkać101 zaczęły pod strzechą;
Już trzykroć gęgnął gąsior, a za nim jak echo
Odezwały się chórem kaczki i indyki
I słychać bydła w pole idącego ryki.
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Wstała młodzież. Tadeusz jeszcze senny leży;
Bo też najpóźniej zasnął. Z wczorajszej wieczerzy
Wrócił tak niespokojny, że o kurów pianiu
Jeszcze oczu nie zmrużył, a na swym posłaniu
Tak kręcił się, że w siano jak w wodę utonął,
I spał twardo, aż zimny wiatr w oczy mu wionął,
Gdy skrzypiące stodoły drzwi otwarto z trzaskiem,
I bernardyn, ksiądz Robak, wszedł z węzlastym paskiem,
«Surge puer102!» wołając i ponad barkami
Rubasznie wywijając pasek z ogórkami103.

Już na dziedzińcu słychać myśliwskie okrzyki;
Wyprowadzają konie, zajeżdżają bryki,
Ledwie dziedziniec taką gromadę ogarnie,
Odezwały się trąby, otworzono psiarnie;
Zgraja chartów, wypadłszy, wesoło skowycze104;
Widząc rumaki szczwaczów105, dojeżdżaczów106 smycze,
Psy jak szalone cwałem śmigają po dworze,
Potem biegną i kładą szyje na obroże:
Wszystko to bardzo dobre polowanie wróży;
Nareszcie Podkomorzy dał rozkaz podróży.

Ruszyli szczwacze z wolna, jeden tuż za drugim;
Ale za bramą rzędem rozbiegli się długim.
W środku jechali obok Asesor z Rejentem;
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A choć na siebie czasem patrzyli ze wstrętem,
Rozmawiali przyjaźnie, jak ludzie honoru
Idąc na rozstrzygnienie śmiertelnego sporu:
Nikt ze słów zawziętości ich poznać nie zdoła;
Pan Rejent wiódł Kusego, Asesor Sokoła.
Z tyłu damy w pojazdach; młodzieńcy, stronami
Cwałując tuż przy kołach, gadali z damami.

Ksiądz Robak po dziedzińcu wolnym chodził krokiem
Kończąc ranne pacierze; ale rzucał okiem
Na pana Tadeusza, marszczył się, uśmiechał,
Wreszcie kiwnął nań palcem, Tadeusz podjechał;
Robak palcem po nosie dawał mu znak groźby:
Lecz mimo Tadeusza pytania i prośby,
Ażeby mu wyraźnie, co chce, wytłumaczył,
Bernardyn odpowiedzieć ni spojrzeć nie raczył;
Kaptur tylko nasunął i pacierz swój kończył,
Więc Tadeusz odjechał i z gośćmi się złączył.

Właśnie wtenczas107 myśliwi smycze zatrzymali,
I wszyscy nieruchomi w miejscach swoich stali;
Jeden drugiemu ręką dawał znak milczenia,
A wszyscy obrócili oczy do kamienia,
Nad którym stał pan Sędzia. On zwierza obaczył
I rąk skinieniem swoje rozkazy tłumaczył.
Pojęli wszyscy: stoją, a środkiem po roli
Asesor i pan Rejent kłusują powoli.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1531Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Tadeusz, będąc bliższy, obydwu wyprzedził,
Stanął obok Sędziego i oczyma śledził.
Dawno już nie był w polu; na szarej przestrzeni
Trudno dojrzeć szaraka, zwłaszcza śród kamieni.
Pokazał mu pan Sędzia; siedział biedny zając,
Płaszcząc się pod kamieniem, uszy nadstawiając,
Okiem czerwonym spotkał myśliwców wejrzenie
I jakby urzeczony, czując przeznaczenie,
Ze strachu od ich oczu nie mógł zwrócić oka,
I pod opoką108 siedział martwy jak opoka.
Tymczasem kurz na roli rośnie coraz bliżéj;
Pędzi na smyczy Kusy, za nim Sokół chyży109,
Tuż Asesor z Rejentem razem wrzaśli z tyłu:
«Wyczha110, wyczha!» i z psami znikli w kłębach pyłu.

Kiedy tak za szarakiem goniono, tymczasem
Ukazał się pan Hrabia pod zamkowym lasem.
Wiedziano w okolicy, że ten pan nie może
Nigdy nigdzie stawić się w naznaczonej porze.
I dziś zaspał poranek; więc na sługi zrzędził,
Widząc myśliwców w polu cwałem do nich pędził.
Surdut swój angielskiego kroju, biały, długi,
Połami na wiatr puścił; z tyłu konno sługi,
W kapeluszach jak grzybki, czarnych, lśniących, małych,
W kurtkach, w butach stryflastych111, w pantalonach112 białych:
Sługi, które pan Hrabia tym kształtem odzieje,
Nazywają się w jego pałacu dżokeje113.
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Cwałująca czereda zleciała na błonia,
Gdy Hrabia ujrzał zamek i zatrzymał konia.
Pierwszy raz widział zamek z rana i nie wierzył,
Że to były też same mury; tak odświeżył
I upięknił poranek zarysy budowy:
Zadziwił się pan Hrabia na widok tak nowy.
Wieża zdała się dwakroć wyższa, bo stercząca
Nad mgłą ranną; dach z blachy złocił się od słońca,
Pod nim błyszczała w kratach reszta szyb wybitych,
Łamiąc promienie wschodu w tęczach rozmaitych;
Niższe piętra oblała tumanu powłoka,
Rozpadliny i szczerby zakryła od oka;
Krzyk dalekich myśliwców wiatrami przygnany,
Odbijał się kilkakroć o zamkowe ściany:
Przysiągłbyś, że krzyk z zamku, że pod mgły zasłoną
Mury odbudowano i znów zaludniono.

Hrabia lubił widoki niezwykłe i nowe,
Zwał je romansowymi; mawiał, że ma głowę
Romansową: w istocie był wielkim dziwakiem.
Nieraz, pędząc za lisem albo za szarakiem,
Nagle stawał i w niebo poglądał żałośnie,
Jak kot, gdy ujrzy wróble na wysokiej sośnie;
Często bez psa, bez strzelby, błąkał się po gaju
Jak rekrut zbiegły; często siadał przy ruczaju
Nieruchomy, schyliwszy głowę nad potokiem,
Jak czapla wszystkie ryby chcąca pozrzeć114 okiem:
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Takie były Hrabiego dziwne obyczaje.
Wszyscy mówili, że mu czegoś nie dostaje;
Szanowano go przecież, bo pan z prapradziadów,
Bogacz, dobry dla chłopów, ludzki dla sąsiadów,
Nawet dla Żydów.

Hrabski koń, zwrócony z drogi,
Prosto kłusował polem aż pod zamku progi.
Hrabia samotny wzdychał, poglądał na mury,
Wyjął papier, ołówek i kreślił figury.
Wtem, spojrzawszy w bok — ujrzał o dwadzieścia kroków
Człowieka, który, równie miłośnik widoków,
Z głową zadartą, ręce włożywszy w kieszenie,
Zdawało się, że liczył oczyma kamienie.
Poznał go zaraz, ale musiał kilka razy
Krzyknąć, nim głos Hrabiego usłyszał Gerwazy.
Szlachcic to był, służący dawnych zamku panów,
Pozostały ostatni z Horeszki dworzanów;
Starzec wysoki, siwy, twarz miał czerstwą, zdrową,
Zmarszczkami pooraną, posępną, surową.
Dawniej pomiędzy szlachtą z wesołości słynął;
Ale od bitwy, w której dziedzic zamku zginął,
Gerwazy się odmienił i już od lat wielu
Ani był na kiermaszu, ani na weselu;
Odtąd jego dowcipnych żartów nie słyszano,
I uśmiechu na jego twarzy nie widziano.
Zawsze nosił Horeszków liberyją115 dawną;
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Kurtę z połami żółtą, galonem oprawną,
Który dziś żółty, dawniej zapewne był złoty,
Wkoło szyte jedwabiem herbowe klejnoty116,
Półkozice: i stąd też cała okolica
Półkozicem przezwała starego szlachcica.
Czasem też od przysłowia, które bez ustanku
Powtarzał, nazywano go także Mopanku;
Czasem Szczerbcem, że całą łysinę miał w szczerbach;
Lecz on zwał się Rębajło, a o jego herbach
Nie wiadomo. Klucznikiem117 siebie tytułował,
Iż ten urząd na zamku przed laty piastował.
I dotąd nosił wielki pęk kluczy za pasem,
Uwiązany na taśmie ze srebrnym kutasem118,
Choć nie miał co otwierać, bo zamku podwoje
Stały otworem. Przecież, wynalazł drzwi dwoje;
Sam je własnym nakładem naprawił i wstawił,
I drzwi tych odmykaniem codziennie się bawił.
W jednej z izb pustych, obrał mieszkanie dla siebie;
Mogąc żyć u Hrabiego na łaskawym chlebie,
Nie chciał, bo wszędzie tęsknił i czuł się niezdrowym,
Jeżeli nie oddychał powietrzem zamkowym.

Skoro ujrzał Hrabiego, czapkę z głowy schwycił,
I krewnego swych panów ukłonem zaszczycił,
Chyląc łysinę wielką, świecącą z daleka,
I naciętą od licznych kordów jak nasieka119;
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Gładził ją ręką, podszedł, i jeszcze raz nisko
Skłoniwszy się, rzekł smutnie: «Mopanku, panisko,
Daruj mnie, że tak mówię, jaśnie grafie120 panie,
To jest mój zwyczaj, nie zaś nieuszanowanie:
»mopanku« powiadali wszyscy Horeszkowie,
Ostatni Stolnik, pan mój, miał takie przysłowie…
Czyż to prawda, mopanku, że pan grosza skąpisz
Na proces i ten zamek Soplicom ustąpisz?
Nie wierzyłem, lecz w całym powiecie tak słychać».
Tu, poglądając w zamek, nie przestawał wzdychać.

«Cóż dziwnego — rzekł Hrabia — koszt wielki, a nuda
Jeszcze większa; chcę skończyć, lecz szlachcic maruda
Upiera się; przewidział, że mię znudzić może:
Dłużej też nie wytrzymam i dzisiaj broń złożę,
Przyjmę warunki zgody, jakie mi sąd poda…»
«Zgody? — krzyknął Gerwazy — z Soplicami zgoda?
Z Soplicami, mopanku?» — To mówiąc wykrzywił
Usta, jakby nad własną mową się zadziwił.
«Zgoda i Soplicowie! Mopanku, panisko,
Pan żartuje, co? Zamek, Horeszków siedlisko,
Ma pójść w ręce Sopliców? Niech pan tylko raczy
Zsiąść z konia. Pójdźmy w zamek. Niech no pan obaczy.
Pan sam nie wie, co robi. Niech się pan nie wzbrania,
Zsiadaj pan» — i przytrzymał strzemię do zsiadania.
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Weszli w zamek; Gerwazy stanął w progu sieni:
«Tu — rzekł — dawni panowie dworem otoczeni,
Często siadali w krzesłach w poobiedniej porze.
Pan godził spory włościan lub w dobrym humorze
Gościom różne ciekawe historyje prawił,
Albo ich powieściami i żarty się bawił,
A młodzież na dziedzińcu biła się w palcaty121,
Lub ujeżdżała pańskie tureckie bachmaty122».

Weszli w sień. Rzekł Gerwazy: «W tej ogromnej sieni
Brukowanej nie znajdziesz pan tyle kamieni,
Ile tu pękło beczek wina w dobrych czasach;
Szlachta ciągnęła kufy123 z piwnicy na pasach,
Sproszona na sejm albo sejmik powiatowy,
Albo na imieniny pańskie, lub na łowy.
Podczas uczty na chorze124 tym kapela stała,
I w organ125, i w rozliczne instrumenty grała126;
A gdy wnoszono zdrowie, trąby jak w dniu sądnym
Grzmiały z choru; wiwaty szły ciągiem porządnym:
Pierwszy wiwat za zdrowie Króla Jegomości,
Potem prymasa, potem Królowej Jejmości,
Potem szlachty i całej Rzeczypospolitej,
A na koniec po piątej szklanicy wypitej,
Wnoszono: »Kochajmy się«. Wiwat bez przestanku,
Który dniem okrzykniony, brzmiał aż do poranku;
A już gotowe stały cugi127 i podwody,
Aby każdego odwieźć do jego gospody».
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Przeszli już kilka komnat. Gerwazy w milczeniu,
Tu wzrok na ścianie wstrzymał, ówdzie na sklepieniu,
Przywołując pamiątkę tu smutną, tam miłą;
Czasem, jakby chciał mówić: «Wszystko się skończyło»,
Kiwnął żałośnie głową; czasem machnął ręką:
Widać, że mu wspomnienie samo było męką,
I że je chciał odpędzić. Aż się zatrzymali
Na górze, w wielkiej, niegdyś zwierciadlanej sali.
Dziś wydartych zwierciadeł stały puste ramy,
Okna bez szyb, z krużgankiem wprost naprzeciw bramy.
Tu wszedłszy, starzec głowę zadumaną skłonił
I twarz zakrył rękami; a gdy ją odsłonił,
Miała wyraz żałości wielkiej i rozpaczy.
Hrabia, chociaż nie wiedział, co to wszystko znaczy,
Poglądając w twarz starca czuł jakieś wzruszenie,
Rękę mu ścisnął; chwilę trwało to milczenie,
Przerwał je starzec, trzęsąc wzniesioną prawicą:
«Nie masz zgody, mopanku, pomiędzy Soplicą
I krwią Horeszków; w panu krew Horeszków płynie,
Jesteś krewnym Stolnika, po matce łowczynie,
Która się rodzi z drugiej córki kasztelana,
Który był, jak wiadomo, wujem mego pana.
Słuchaj pan historyi swej własnej rodzinnej,
Która się stała właśnie w tej izbie, nie innej.
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Nieboszczyk pan mój, Stolnik, pierwszy pan w powiecie,
Bogacz i familiant128, miał jedyne dziecię,
Córkę piękną jak anioł; więc się zalecało
Stolnikównie i szlachty, i paniąt niemało.
Między szlachtą był jeden wielki paliwoda129,
Kłótnik, Jacek Soplica, zwany Wojewoda
Przez żart; w istocie wiele znaczył w województwie,
Bo rodzinę Sopliców miał jakby w dowództwie,
I trzystu ich kreskami rządził wedle woli,
Choć sam nic nie posiadał prócz kawałka roli,
Szabli i wielkich wąsów od ucha do ucha.
Owoż pan Stolnik nieraz wzywał tego zucha,
I ugaszczał w pałacu, zwłaszcza w czas sejmików,
Popularny dla jego krewnych i stronników.
Wąsal tak wzbił się w dumę łaskawym przyjęciem,
Że mu się uroiło zostać pańskim zięciem.
Do zamku nieproszony coraz częściej jeździł,
W końcu u nas jak w swoim domu się zagnieździł.
I już miał się oświadczać: lecz pomiarkowano,
I czarną mu polewkę130 do stołu podano.
Podobno Stolnikównie wpadł Soplica w oko,
Ale przed rodzicami taiła głęboko.

Było to za Kościuszki czasów; pan popierał
Prawo trzeciego maja i już szlachtę zbierał,
Aby konfederatom ciągnąć ku pomocy,
Gdy nagle Moskwa zamek opasała w nocy.
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Ledwie był czas z moździerza na trwogę wypalić,
Podwoje dolne zamknąć i ryglem zawalić.
W zamku całym był tylko: pan Stolnik, ja, pani,
Kuchmistrz i dwóch kuchcików, wszyscy trzej pijani,
Proboszcz, lokaj, hajducy czterej, ludzie śmiali.
Więc za strzelby, do okien. Aż tu tłum Moskali,
Krzycząc: »Ura!«, od bramy wali po tarasie;
My im ze strzelb dziesięciu palnęli »A zasie«.
Nic tam nie było widać; słudzy bez ustanku
Strzelali z dolnych pięter, a ja i pan z ganku.
Wszystko szło pięknym ładem, choć w tak wielkiej trwodze:
Dwadzieścia strzelb leżało tu na tej podłodze;
Wystrzeliliśmy jedną, podawano drugą.
Ksiądz proboszcz zatrudniał się czynnie tą usługą,
I pani, i panienka, i nadworne panny:
Trzech było strzelców, a szedł ogień nieustanny.
Grad kul sypały z dołu moskiewskie piechury;
My z rzadka, ale celniej dogrzewali z góry.
Trzy razy aż pode drzwi to chłopstwo się wparło,
Ale za każdym razem trzech nogi zadarło,
Więc uciekli pod lamus131; a już był poranek.
Pan Stolnik wesół wyszedł ze strzelbą na ganek,
I skoro spod lamusa Moskal łeb wychylił,
On dawał zaraz ognia, a nigdy nie mylił;
Za każdym razem czarny kaszkiet w trawę padał
I już się rzadko który zza ściany wykradał.
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Stolnik, widząc strwożone swe nieprzyjaciele,
Myślił zrobić wycieczkę, porwał karabelę132

I z ganku krzycząc sługom wydawał rozkazy;
Obróciwszy się do mnie, rzekł: »Za mną Gerwazy!«
Wtem strzelono spod bramy… Stolnik się zająknął,
Zaczerwienił się, zbladnął, chciał mówić, krwią chrząknął:
Postrzegłem wtenczas kulę, wpadła w piersi same.
Pan słaniając się, palcem ukazał na bramę:
Poznałem tego łotra Soplicę! poznałem!
Po wzroście i po wąsach! Jego to postrzałem
Zginął Stolnik, widziałem! Łotr jeszcze do góry
Wzniesioną trzymał strzelbę, jeszcze dym szedł z rury!
Wziąłem go na cel; zbójca stał jak skamieniały!
Dwa razy dałem ognia, i oba wystrzały
Chybiły: czym ze złości, czy z żalu źle mierzył…
Usłyszałem wrzask kobiet, spojrzałem — pan nie żył».

Tu Gerwazy umilknął i łzami się zalał,
Potem rzekł kończąc: «Moskal już wrota wywalał:
Bo po śmierci Stolnika stałem bezprzytomnie,
I nie widziałem, co się działo wokoło mnie.
Szczęściem, na odsiecz przyszedł nam Parafianowicz,
Przywiódłszy Mickiewiczów dwiestu133 z Horbatowicz,
Którzy są szlachta liczna i dzielna, człek w człeka,
A nienawidzą rodu Sopliców od wieka.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1541Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Tak zginął pan potężny, pobożny i prawy,
Który miał w domu krzesła, wstęgi i buławy,
Ojciec włościan, brat szlachty; i nie miał po sobie
Syna, który by zemstę poprzysiągł na grobie!
Ale miał sługi wierne. Ja w krew jego rany
Obmoczyłem mój rapier Scyzorykiem zwany
(Zapewne pan o moim słyszał Scyzoryku,
Sławnym na każdym sejmie, targu i sejmiku).
Przysiągłem wyszczerbić go na Sopliców karkach,
Ścigałem ich na sejmach, zajazdach, jarmarkach.
Dwóch zarąbałem w kłótni, dwóch na pojedynku;
Jednego podpaliłem w drewnianym budynku,
Kiedyśmy zajeżdżali z Rymszą Korelicze:
Upiekł się tam jak piskorz; a tych nie policzę,
Którym uszy obciąłem. Jeden tylko został,
Który dotąd ode mnie pamiątki nie dostał:
Rodzoniutki braciszek owego wąsala!
Żyje dotąd i z swoich bogactw się przechwala,
Zamku Horeszków tyka swych kopców krawędzią,
Szanowany w powiecie, ma urząd, jest Sędzią!
I pan mu zamek oddasz? Niecne jego nogi
Mają krew pana mego zetrzeć z tej podłogi?
O nie! Póki Gerwazy ma choć za grosz duszy,
I tyle sił, że jednym małym palcem ruszy
Scyzoryk swój wiszący dotychczas na ścianie,
Póty Soplica tego zamku nie dostanie!»
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«O! — krzyknął Hrabia, ręce podnosząc do góry —
Dobre miałem przeczucie, żem lubił te mury!
Choć nie wiedziałem, że w nich taki skarb się mieści,
Tyle scen dramatycznych i tyle powieści!
Skoro zamek mych przodków Soplicom zagrabię,
Ciebie osadzę w murach jak mego burgrabię134.
Twoja powieść, Gerwazy, zajęła mię mocno.
Szkoda, żeś mię nie przywiódł tu w godzinę nocną;
Udrapowany płaszczem, siadłbym na ruinach,
A ty byś mi o krwawych rozpowiadał czynach.
Szkoda, że masz niewielki dar opowiadania!
Nieraz takie słyszałem i czytam podania;
W Anglii135 i w Szkocyi każdy zamek lordów,
W Niemczech każdy dwór grafów był teatrem mordów.
W każdej dawnej, szlachetnej, potężnej rodzinie
Jest wieść o jakimś krwawym lub zdradzieckim czynie,
Po którym zemsta spływa na dziedziców w spadku:
W Polsce pierwszy raz słyszę o takim wypadku.
Czuję, że we mnie mężnych krew Horeszków płynie!
Wiem, co winienem sławie i mojej rodzinie.
Tak, muszę zerwać wszelkie z Soplicą układy,
Choćby do pistoletów przyszło lub do szpady!
Honor każe». Rzekł, ruszył uroczystym krokiem,
A Gerwazy szedł z tyłu w milczeniu głębokiem.
Przed bramą stanął Hrabia, sam do siebie gadał,
Poglądając na zamek prędko na koń wsiadał,
Tak samotną rozmowę kończąc roztargniony:
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«Szkoda, że ten Soplica stary nie ma żony
Lub córki pięknej, której ubóstwiałbym wdzięki!
Kochając i nie mogąc otrzymać jej ręki,
Nowa by się w powieści zrobiła zawiłość:
Tu serce, tam powinność — tu zemsta, tam miłość!»

Tak szepcąc spiął ostrogi; koń leciał do dworu,
Gdy z drugiej strony strzelcy wyjeżdżali z boru.
Hrabia lubił myślistwo, ledwie strzelców zoczył136,
Zapomniawszy o wszystkim, prosto ku nim skoczył,
Mijając bramę, ogród, płoty: gdy w zawrocie
Obejrzał się, i konia zatrzymał przy płocie.

Był sad. —

Drzewa owocne, zasadzone w rzędy,
Ocieniały szerokie pole; spodem grzędy.
Tu kapusta, sędziwe schylając łysiny,
Siedzi i zda się dumać o losach jarzyny;
Tam, plącząc stronki w marchwi zielonej warkoczu,
Wysmukły bób obraca na nią tysiąc oczu;
Owdzie podnosi złotą kitę kukuruza137;
Gdzieniegdzie otyłego widać brzuch harbuza138,
Który od swej łodygi aż w daleką stronę,
Wtoczył się jak gość między buraki czerwone.
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Grzędy rozcięte miedzą; na każdym przykopie139

Stoją jakby na straży w szeregach konopie,
Cyprysy jarzyn; ciche, proste i zielone,
Ich liście i woń służą grzędom za obronę,
Bo przez ich liście nie śmie przecisnąć się żmija,
A ich woń gąsienice i owad zabija.
Dalej maków białawe górują badyle;
Na nich, myślisz, iż rojem usiadły motyle
Trzepiotąc skrzydełkami, na których się mieni
Z rozmaitością tęczy blask drogich kamieni:
Tylą farb żywych, różnych, mak źrenicę mami.
W środku kwiatów, jak pełnia pomiędzy gwiazdami,
Krągły słonecznik licem wielkim, gorejącem,
Od wschodu do zachodu kręci się za słońcem.

Pod płotem wąskie, długie, wypukłe pagórki,
Bez drzew, krzewów i kwiatów: ogród na ogórki.
Pięknie wyrosły; liściem wielkim, rozłożystym,
Okryły grzędy jakby kobiercem fałdzistym.
Pośrodku szła dziewczyna w bieliznę140 ubrana,
W majowej zieloności tonąc po kolana;
Z grzęd zniżając się w bruzdy, zdała się nie stąpać,
Ale pływać po liściach, w ich barwie się kąpać.
Słomianym kapeluszem osłoniła głowę,
Od skroni powiewały dwie wstążki różowe
I kilka puklów światłych, rozwitych warkoczy;
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Na ręku miała koszyk, w dół spuściła oczy,
Prawą rękę podniosła niby do chwytania,
Jako dziewczę, gdy rybki w kąpieli ugania
Bawiące się z jej nóżką, tak ona co chwila
Z rękami i koszykiem po owoc się schyla,
Który stopą nadtrąci lub dostrzeże okiem.

Pan Hrabia zachwycony tak cudnym widokiem
Stał cicho. Słysząc tętent towarzyszów w dali,
Ręką dał znak, ażeby wstrzymać konie; stali.
On patrzył z wyciągniętą szyją, jak dziobaty
Żuraw z dala od stada gdy odprawia czaty,
Stojąc na jednej nodze, z czujnymi oczyma,
I by nie zasnąć, kamień w drugiej nodze trzyma.

Zbudził Hrabiego szelest na plecach i skroni;
Był to bernardyn, kwestarz Robak, a miał w dłoni
Podniesione do góry węzłowate sznurki:
«Ogórków chcesz Waść — krzyknął — oto masz ogórki!
Wara, panie, od szkody; na tutejszej grzędzie
Nie dla Waszeci owoc, nic z tego nie będzie».
Potem palcem pogroził, kaptura poprawił,
I odszedł. Hrabia jeszcze chwilę w miejscu bawił,
Śmiejąc się i klnąc razem tej nagłej przeszkodzie.
Okiem powrócił w ogród, ale już w ogrodzie
Nie było jej; mignęła tylko śród okienka
Jej różowa wstążeczka i biała sukienka.
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Widać na grzędach, jaką przeleciała drogą,
Bo liść zielony, w biegu potrącony nogą,
Podnosił się, drżał chwilę, aż się uspokoił,
Jak woda, którą ptaszek skrzydłami rozkroił.
A na miejscu, gdzie stała, tylko porzucony
Koszyk mały z rokity141, denkiem wywrócony,
Pogubiwszy owoce na liściach zawisał,
I wśród fali zielonej jeszcze się kołysał.

Po chwili wszędzie było samotnie i głucho.
Hrabia oczy w dom utkwił i natężył ucho;
Zawsze dumał, a strzelcy zawsze nieruchomie
Za nim stali. Aż w cichym i samotnym domie142

Wszczął się naprzód szmer, potem gwar i krzyk wesoły
Jak w ulu pustym, kiedy weń wlatują pszczoły.
Był to znak, że wracali goście z polowania,
I krzątała się służba około śniadania.

Jakoż po wszystkich izbach panował ruch wielki:
Roznoszono potrawy, sztućce i butelki.
Mężczyźni tak jak weszli, w swych zielonych strojach,
Z talerzami, z szklankami, chodząc po pokojach,
Jedli, pili lub wsparci na okien uszakach143,
Rozprawiali o flintach144, chartach i szarakach.
Podkomorstwo i Sędzia przy stole; a w kątku
Panny szeptały z sobą. Nie było porządku,
Jaki się przy obiadach i wieczerzach chowa;
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Była to w staropolskim domu moda nowa:
Przy śniadaniach pan Sędzia, choć nierad, pozwalał
Na taki nieporządek, lecz go nie pochwalał.

Różne też były dla dam i mężczyzn potrawy:
Tu roznoszono tace z całą służbą kawy,
Tace ogromne, w kwiaty ślicznie malowane,
Na nich kurzące wonnie imbryki blaszane
I z porcelany saskiej złote filiżanki;
Przy każdej garnuszeczek mały do śmietanki.
Takiej kawy, jak w Polszcze, nie ma w żadnym kraju:
W Polszcze, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju,
Jest do robienia kawy osobna niewiasta,
Nazywa się kawiarka; ta sprowadza z miasta,
Lub z wicin145 bierze ziarna w najlepszym gatunku
I zna tajne sposoby gotowania trunku,
Który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu,
Zapach moki i gęstość miodowego płynu.
Wiadomo, czym dla kawy jest dobra śmietana;
Na wsi nietrudno o nią: bo kawiarka z rana,
Przystawiwszy imbryki, odwiedza mleczarnie
I sama lekko świeży nabiału kwiat garnie
Do każdej filiżanki w osobny garnuszek,
Aby każdą z nich ubrać w osobny kożuszek.
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Panie starsze, już wcześniej wstawszy, piły kawę;
Teraz drugą dla siebie zrobiły potrawę
Z gorącego, śmietaną bielonego piwa,
W którym twaróg gruzłami posiekany pływa.

Zaś dla mężczyzn wędliny leżą do wyboru:
Półgęski146 tłuste, kumpie147, skrzydliki ozoru,
Wszystkie wyborne, wszystkie sposobem domowym
Uwędzone w kominie dymem jałowcowym;
W końcu wniesiono zrazy na ostatnie danie:
Takie bywało w domu Sędziego śniadanie.

We dwóch izbach dwa różne skupiły się grona:
Starszyzna przy stoliku małym zgromadzona
Mówiła o sposobach nowych gospodarskich,
O nowych coraz sroższych ukazach cesarskich;
Podkomorzy krążące o wojnie pogłoski
Oceniał i wyciągał polityczne wnioski.
Panna Wojska, włożywszy okulary sine,
Zabawiała kabałą148 z kart Podkomorzynę.
W drugiej izbie toczyła młodzież rzecz o łowach
W spokojniejszych i cichszych niż zwykle rozmowach:
Bo Asesor i Rejent, oba mówcy wielcy,
Pierwsi znawcy myślistwa i najlepsi strzelcy,
Siedzieli przeciw sobie mrukliwi i gniewni.
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Oba dobrze poszczuli, oba byli pewni
Zwycięstwa swoich chartów: gdy pośród równiny
Znalazł się zagon chłopskiej niezżętej jarzyny.
Tam wpadł zając; już Kusy, już go Sokół imał149,
Gdy Sędzia dojeżdżaczy na miedzy zatrzymał.
Musieli być posłuszni, chociaż w wielkim gniewie;
Psy powróciły same i nikt pewnie nie wie,
Czy zwierz uszedł, czy wzięty; nikt zgadnąć nie zdoła,
Czy wpadł w paszczę Kusego, czyli też Sokoła,
Czyli obydwu razem: różnie sądzą strony,
I spór na dalsze czasy trwał nierozstrzygniony150.

Wojski stary od izby do izby przechodził,
Po obu stronach oczy roztargnione wodził,
Nie mieszał się w myśliwych ni w starców rozmowę
I widać, że czym innym zajętą miał głowę.
Nosił skórzaną plackę: czasem w miejscu stanie,
Duma długo i — muchę zabije na ścianie.

Tadeusz z Telimeną, pomiędzy izbami
Stojąc we drzwiach na progu, rozmawiali sami.
Niewielki oddzielał ich od słuchaczów przedział,
Więc szeptali. Tadeusz teraz się dowiedział:
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Że ciocia Telimena jest bogata pani,
Że nie są kanonicznie z sobą powiązani
Zbyt bliskim pokrewieństwem; i nawet niepewno151,
Czy ciocia Telimena jest synowca krewną,
Choć ją stryj zowie siostrą, bo wspólni rodzice
Tak ich kiedyś nazwali mimo lat różnicę;
Że potem ona żyjąc w stolicy czas długi
Wyrządziła niezmierne Sędziemu usługi;
Stąd ją Sędzia szanował bardzo i przed światem
Lubił, może z próżności, nazywać się bratem,
Czego mu Telimena przez przyjaźń nie wzbrania.
Ulżyły Tadeusza sercu te wyznania.
Wiele też innych rzeczy sobie oświadczyli;
A wszystko to się stało w jednej krótkiej chwili.

Ale w izbie na prawo, kusząc Asesora,
Rzekł Rejent mimojazdem152: «Ja mówiłem wczora,
Że polowanie nasze udać się nie może:
Jeszcze zbyt wcześnie, jeszcze na pniu stoi zboże
I mnóstwo sznurów chłopskiej niezżętej jarzyny:
Stąd i Hrabia nie przybył mimo zaprosiny.
Hrabia na polowaniu bardzo dobrze zna się,
Nieraz gadał o łowów i miejscu, i czasie;
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Hrabia chował się w obcych krajach od dzieciństwa
I powiada, że to jest znakiem barbarzyństwa
Polować, tak jak u nas, bez żadnego względu
Na artykuły ustaw, przepisy urzędu,
Nie szanując niczyich kopców ani miedzy,
Jeździć po cudzym gruncie, bez dziedzica wiedzy,
Wiosną równie jak latem zbiegać pola, knieje,
Zabijać nieraz lisa, właśnie gdy linieje,
Albo cierpieć, iż kotną153 samicę zajęczą
Charty w runi uszczują, a raczej zamęczą,
Z wielką szkodą zwierzyny. Stąd się Hrabia żali,
Że cywilizacyja większa u Moskali;
Bo tam o polowaniu są ukazy cara
I dozór policyi, i na winnych kara».

Telimena ku lewej izbie obrócona
Wachlując batystową chusteczką ramiona:
«Jak mamę kocham — rzekła — Hrabia się nie myli.
Znam ja dobrze Rosyją. Państwo nie wierzyli,
Gdy im nieraz mówiłam, jak tam z wielu względów
Godna pochwały czujność i srogość urzędów.
Byłam ja w Petersburku, nie raz, nie dwa razy!
Miłe wspomnienia! wdzięczne przeszłości obrazy!
Co za miasto! Nikt z panów nie był w Petersburku?
Chcecie może plan widzieć? Mam plan miasta w biurku.
Latem świat petersburski zwykł mieszkać na daczy,
To jest w pałacach wiejskich (dacza wioskę znaczy).
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Mieszkałam w pałacyku, tuż nad Newą rzeką,
Niezbyt blisko od miasta i niezbyt daleko,
Na niewielkim, umyślnie sypanym pagórku:
Ach, co to był za domek! Plan mam dotąd w biurku.
Otóż, na me nieszczęście, najął dom w sąsiedztwie
Jakiś mały czynownik154 siedzący na śledztwie;
Trzymał kilkoro chartów155: co to za męczarnie,
Gdy blisko mieszka mały czynownik i psiarnie!
Ilekroć z książką wyszłam sobie do ogrodu,
Użyć księżyca blasku, wieczornego chłodu
Zaraz i pies przyleciał, i kręcił ogonem,
I strzygł uszami, właśnie jakby był szalonym.
Nieraz się nalękałam. Serce mi wróżyło
Z tych psów jakieś nieszczęście: tak się też zdarzyło.
Bo gdym szła do ogrodu pewnego poranka,
Chart u nóg mych zadławił mojego kochanka
Bonończyka! Ach, była to rozkoszna psina,
Miałam ją w podarunku od księcia Sukina
Na pamiątkę; rozumna, żywa jak wiewiórka:
Mam jej portrecik, tylko nie chcę iść do biurka.
Widząc ją zadławioną156, z wielkiej alteracji157

Dostałam mdłości, spazmów, serca palpitacji.
Może by gorzej jeszcze z moim zdrowiem było;
Szczęściem, nadjechał właśnie z wizytą Kiryło
Gawrylicz Kozodusin, wielki łowczy dworu.
Pyta się o przyczynę tak złego humoru,
Każe wnet urzędnika przyciągnąć za uszy;
Staje pobladły, drżący i prawie bez duszy.
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»Jak śmiesz — krzyknął Kiryło piorunowym głosem —
Szczuć wiosną łanię kotną tuż pod carskim nosem?«
Osłupiały czynownik darmo się zaklinał,
Że polowania dotąd jeszcze nie zaczynał,
Że z wielkiego łowczego wielkim pozwoleniem,
Zwierz uszczuty zda mu się być psem, nie jeleniem.
»Jak to? — krzyknął Kiryło — to śmiałbyś, hultaju,
Znać się lepiej na łowach i zwierząt rodzaju
Niźli ja, Kozodusin, carski jegermajster158?
Niechajże nas rozsądzi zaraz policmajster159!«
Wołają policmajstra, każą spisać śledztwo.
»Ja — rzecze Kozodusin — wydaję świadectwo,
Że to łania; on plecie, że to pies domowy:
Rozsądź nas, kto zna lepiej zwierzynę i łowy!«
Policmajster powinność służby swej rozumiał:
Bardzo się nad zuchwalstwem czynownika zdumiał
I odwiódłszy na stronę po bratersku radził,
By przyznał się do winy i tym grzech swój zgładził.
Łowczy udobruchany przyrzekł, że się wstawi
Do cesarza i wyrok nieco ułaskawi.
Skończyło się, że charty poszły na powrozy,
A czynownik na cztery tygodnie do kozy.
Zabawiła nas cały wieczór ta pustota;
Zrobiła się nazajutrz z tego anegdota,
Że w sądy o mym piesku wielki łowczy wdał się:
I nawet wiem z pewnością, że sam cesarz śmiał się».
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Śmiech powstał w obu izbach. Sędzia z bernardynem
Grał w mariasza160 i właśnie z wyświeconym winem
Miał coś ważnego zadać: już ksiądz ledwo dyszał,
Kiedy Sędzia początek powieści posłyszał
I tak nią był zajęty, że z zadartą głową,
I z kartą podniesioną, do bicia gotową,
Siedział cicho i tylko bernardyna trwożył.
Aż gdy skończono powieść, pamfila161 położył,
I rzekł śmiejąc się: «Niech tam sobie kto chce chwali
Niemców cywilizcją, porządek Moskali;
Niechaj Wielkopolanie uczą się od Szwabów
Prawować się o lisa i przyzywać drabów,
By wziąć w areszt ogara, że wpadł w cudze gaje:
Na Litwie, chwała Bogu, stare obyczaje.
Mamy dosyć zwierzyny dla nas i sąsiedztwa,
I nie będziemy nigdy o to robić śledztwa;
I zboża mamy dosyć, psy nas nie ogłodzą,
Że po jarzynach albo po życie pochodzą:
Na morgach chłopskich bronię robić polowanie».

Ekonom z lewej izby rzekł: «Nie dziw, mospanie,
Bo też pan tak drogo płaci za taką zwierzynę.
Chłopy i radzi temu, kiedy w ich jarzynę
Wskoczy chart; niech otrząśnie dziesięć kłosów żyta:
To pan mu kopę oddasz i jeszcze nie kwita:
Często chłopi talara w przydatku dostali.
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Wierz mi pan, że się chłopstwo bardzo rozzuchwali,
Jeśli…» — Reszty dowodów pana Ekonoma
Nie mógł usłyszeć Sędzia; bo pomiędzy dwoma
Rozprawami, wszczęło się dziesięć rozgoworów,
Anegdot, opowiadań i na koniec sporów.

Tadeusz z Telimeną, całkiem zapomniani,
Pamiętali o sobie. Rada była pani,
Że jej dowcip tak bardzo Tadeusza bawił;
Młodzieniec jej nawzajem komplementy prawił.
Telimena mówiła coraz wolniej, ciszéj,
I Tadeusz udawał, że jej nie dosłyszy
W tłumie rozmów: więc szepcąc tak zbliżył się do niéj,
Że uczuł twarzą lubą gorącość162 jej skroni;
Wstrzymując oddech, usty chwytał jej westchnienie
I okiem łowił wszystkie jej wzroku promienie.

Wtem pomiędzy ich usta mignęła znienacka
Naprzód mucha, a za nią tuż Wojskiego placka.

Na Litwie much dostatek. Jest pomiędzy nimi
Gatunek much osobny, zwanych szlacheckimi.
Barwą i kształtem całkiem podobne do innych,
Ale pierś mają szerszą, brzuch większy od gminnych,
Latając bardzo huczą i nieznośnie brzęczą,
A tak silne, że tkankę przebiją pajęczą163,
Lub jeśli która wpadnie, trzy dni będzie bzykać,
Bo z pająkiem sam na sam może się borykać.
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Wszystko to Wojski zbadał i jeszcze dowodził,
Że się z tych much szlacheckich pomniejszy lud rodził,
Że one tym są muchom, czym dla roju matki,
Że z ich wybiciem zginą owadów ostatki.
Prawda, że ochmistrzyni ani pleban wioski,
Nie uwierzyli nigdy w te Wojskiego wnioski
I trzymali164 inaczej o muszym rodzaju;
Lecz Wojski nie odstąpił dawnego zwyczaju:
Ledwo dostrzegł takową muchę, wnet ją gonił.
Właśnie mu teraz szlachcic nad uchem zadzwonił;
Po dwakroć Wojski machnął, zdziwił się, że chybił,
Trzeci raz machnął, tylko co okna nie wybił165;
Aż mucha, odurzona od tyla łoskotu,
Widząc dwóch ludzi w progu broniących odwrotu,
Rzuciła się z rozpaczą pomiędzy ich lica;
I tam za nią mignęła Wojskiego prawica.
Raz tak był tęgi, że dwie odskoczyły głowy,
Jak rozdarte piorunem dwie drzewa połowy;
Uderzyły się mocno oboje w uszaki166,
Tak, że obojgu sine zostały się znaki.

Szczęściem, nikt nie uważał; bo dotychczasowa
Żywa, głośna, lecz dosyć porządna rozmowa
Zakończyła się nagłym wybuchem hałasu.
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Jak strzelcy, gdy na lisa zaciągną do lasu,
Słychać gdzieniegdzie trzask drzew, strzały, psiarni granie,
A wtem dojeżdżacz dzika ruszył niespodzianie,
Dał znak i wrzask powstaje w strzelców i psów tłuszczy,
Jak gdyby się ozwały wszystkie drzewa puszczy:
Tak dzieje się z rozmową. Z wolna się pomyka:
Aż natrafi na przedmiot wielki, jak na dzika.
Dzikiem rozmów strzeleckich, był ów spór zażarty
Rejenta z Asesorem o sławne ich charty.
Krótko trwał, lecz zrobili wiele w jedną chwilę;
Bo razem wyrzucili słów i obelg tyle,
Że wyczerpnęli sporu zwyczajne trzy części,
Przycinki, gniew, wyzwanie — i szło już do pięści.

Więc ku nim z drugiej izby wszyscy się porwali,
I tocząc się przeze drzwi na kształt bystrej fali,
Unieśli młodą parę stojącą na progu,
Podobną Janusowi167, dwulicemu bogu.

Tadeusz z Telimeną nim na skroniach włosy
Poprawili, już groźne ucichły odgłosy.
Szmer zmieszany ze śmiechem śród ciżby się szerzył;
Nastąpił rozejm kłótni, kwestarz ją uśmierzył:
Człowiek stary, lecz krępy i bardzo pleczysty168.
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Właśnie kiedy Asesor podbiegł do jurysty169,
Gdy już sobie gestami grozili szermierze,
On raptem porwał obu z tyłu za kołnierze
I dwakroć uderzywszy głowy obie mocne
Jedną o drugą, jako jaja wielkanocne,
Rozkrzyżował ramiona na kształt drogowskazu
I we dwa kąty izby rzucił ich od razu.
Chwilę z rozciągnionymi stał w miejscu rękami,
I «Pax, pax, pax vobiscum — krzyczał — pokój z wami!»

Zdziwiły się, zaśmiały nawet strony obie.
Przez szacunek, należny duchownej osobie,
Nie śmiano łajać mnicha; a po takiej probie,
Nikt też nie miał ochoty zaczynać z nim zwadę,
Zaś kwestarz Robak, skoro uciszył gromadę,
Widać było, że wcale tryumfu nie szukał,
Ani groził kłótnikom więcej, ani fukał;
Tylko poprawił kaptur, i ręce za pasem
Zatknąwszy, wyszedł cicho z pokoju.
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Tymczasem
Podkomorzy i Sędzia między dwiema strony
Plac zajęli. Pan Wojski, jakby przebudzony
Z głębokiego dumania, w środku się postawił,
Wąsy siwe pokręcił, kapoty poprawił,
Iskrzyły mu się oczy (zawżdy postrzegano
Ten blask niezwykły, kiedy o łowach gadano),
Obiegał zgromadzenie ognistą źrenicą
I gdzie szmer jeszcze słyszał, jak ksiądz kropielnicą,
Tam uciszając machał swą placką ze skóry;
Wreszcie podniósłszy trzonek z powagą do góry,
Jak laskę marszałkowską, nakazał milczenie.

«Uciszcie się! — powtarzał — miejcie też baczenie,
Wy, co jesteście pierwsi myśliwi w powiecie,
Z gorszącej kłótni waszej co będzie? czy wiecie?
Oto młodzież, na której Ojczyzny nadzieje,
Która ma wsławiać nasze ostępy i knieje,
Która niestety, i tak zaniedbuje łowy,
Może do ich wzgardzenia weźmie pochop nowy.
Widząc, że ci, co innym mają dać przykłady,
Z łowów przynoszą tylko poswarki i zwady!
Miejcie też wzgląd powinny dla mych włosów siwych;
Bo znałem większych dawniej niźli wy myśliwych,
A sądziłem ich nieraz sądem polubownym.
Któż był w lasach litewskich Rejtanowi równym?
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Czy obławę zaciągnąć, czy spotkać się z zwierzem,
Kto z Białopiotrowiczem porówna się Jerzym?
Gdzie jest dziś taki strzelec jak szlachcic Żegota,
Co kulą z pistoletu w biegu trafiał kota170?
Terajewicza znałem, co idąc na dziki,
Nie brał nigdy innego oręża prócz piki171;
Budrewicza, co chodził z niedźwiedziem w zapasy:
Takich mężów widziały niegdyś nasze lasy!
Jeśli do sporu przyszło, jakże spór godzili?
Oto obrali sędziów i zakład stawili.
Ogiński sto włók172 lasu raz przegrał o wilka;
Niesiołowskiemu borsuk kosztował wsi kilka!
I wy, panowie, pójdźcie za starych przykładem,
I rozstrzygnijcie spór wasz choć mniejszym zakładem.
Słowo wiatr, w sporach słownych nigdy nie masz końca;
Szkoda ust dłużej suszyć kłótnią o zająca.
Więc polubownych sędziów najpierwej obierzcie,
A co wyrzekną, temu sumiennie zawierzcie.
Ja uproszę Sędziego, ażeby nie bronił
Dojeżdżaczowi, choćby po pszenicy gonił;
I tuszę, że tę łaskę otrzymam od pana».
To wyrzekłszy, Sędziego ścisnął za kolana.

«Konia — zawołał Rejent — stawię konia z rzędem,
I opiszę się jeszcze przed ziemskim urzędem,
Iż ten pierścień Sędziemu w salarijum złożę».
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«Ja — rzekł Asesor — stawię me złote obroże,
Jaszczurem wykładane, z kółkami ze złota,
I smycz tkany jedwabny, którego robota
Równie cudna jak kamień, co się na nim świeci.
Chciałem ten sprzęt zostawić w dziedzictwie dla dzieci,
Jeślibym się ożenił: ten sprzęt mnie darował
Książę Dominik173, kiedym z nim razem polował
I z marszałkiem Sanguszką księciem, z jenerałem
Mejenem174, i gdy wszystkich na charty wyzwałem.
Tam, bezprzykładną w dziejach polowania sztuką,
Uszczułem sześć zajęcy pojedynczą suką.
Polowaliśmy wtenczas na Kupiskim błoniu;
Książę Radziwiłł nie mógł dosiedzieć na koniu:
Zsiadł i, objąwszy sławną mą charcicę Kanię,
Trzykroć jej w samą głowę dał pocałowanie,
A potem trzykroć ręką klasnąwszy po pysku,
Rzekł: »Mianuję cię odtąd księżną na Kupisku«.
Tak Napoleon daje wodzom swoim księstwa
Od miejsc, na których wielkie odnieśli zwycięstwa».

Telimena, znudzona zbyt długimi swary,
Chciała wyjść na dziedziniec, lecz szukała pary;
Wzięła koszyczek z kołka: «Panowie, jak widzę,
Chcecie zostać w pokoju, ja idę na rydze;
Kto łaska, proszę za mną» — rzekła, koło głowy
Obwijając czerwony szal kaszemirowy175;
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Córeczkę Podkomorstwa wzięła w jedną rękę,
A drugą podchyliła do kostek sukienkę.
Tadeusz milczkiem za nią na grzyby pośpieszył.

Zamiar przechadzki bardzo Sędziego ucieszył;
Widział sposób rozjęcia krzykliwego sporu,
A więc krzyknął: «Panowie, po grzyby do boru!
Kto z najpiękniejszym rydzem do stołu przybędzie,
Ten obok najpiękniejszej panienki usiędzie:
Sam ją sobie wybierze. Jeśli znajdzie dama,
Najpiękniejszego chłopca weźmie sobie sama».
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Księga trzecia
Umizgi

Wyprawa Hrabiego na sad176 — Tajemnicza nimfa gęsi 
pasie — Podobieństwo grzybobrania do przechadzki cieniów 
elizejskich — Gatunki grzybów — Telimena w świątyni 
dumania — Narady tyczące się postanowienia Tadeusza 
— Hrabia pejzażysta — Tadeusza uwagi malarskie nad 
drzewami i obłokami — Hrabiego myśl o sztuce — Dzwon — 
Bilecik — Niedźwiedź, mospanie!

Hrabia wracał do siebie; lecz konia wstrzymywał,
Głową coraz w tył kręcił, w ogród się wpatrywał.
I raz mu się zdawało, że znowu z okienka
Błysnęła tajemnicza, bieluchna sukienka
I coś lekkiego znowu upadło z wysoka,
I przeleciawszy cały ogród w mgnieniu oka,
Pomiędzy zielonymi świeciło ogórki:
Jako promień słoneczny, wykradłszy się z chmurki,
Kiedy śród roli padnie na krzemienia skibę
Lub śród zielonej łąki w drobną wody szybę.

Hrabia zsiadł z konia, sługi odprawił do domu,
A sam ku ogrodowi ruszył po kryjomu.
Dobiegł wkrótce parkanu, znalazł w nim otwory
I wcisnął się po cichu, jak wilk do obory.
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Nieszczęściem, trącił krzaki suchego agrestu:
Ogrodniczka, jak gdyby zlękła się szelestu,
Oglądała się wkoło, lecz nic nie spostrzegła;
Przecież ku drugiej stronie ogrodu pobiegła.
A Hrabia bokiem, między wielkie końskie szczawie,
Między liście łopuchu, na rękach, po trawie,
Skacząc jak żaba, cicho przyczołgał się blisko,
Wytknął głowę i ujrzał cudne widowisko.

W tej części sadu rosły tu i ówdzie wiśnie,
Śród nich zboże w gatunkach zmieszanych umyślnie:
Pszenica, kukuruza177, bób, jęczmień wąsaty,
Proso, groszek, a nawet krzewiny i kwiaty.
Domowemu to ptactwu taki ochmistrzyni178

Wymyśliła ogródek: sławna gospodyni,
Zwała się Kokosznicka, z domu Jendykowi-
czówna. Jej wynalazek epokę stanowi
W domowym gospodarstwie; dziś powszechnie znany,
Lecz w owych czasach jeszcze za nowość podany,
Przyjęty pod sekretem od niewielu osób,
Nim go wydał kalendarz, pod tytułem: Sposób
Na jastrzębie i kanie, albo nowy środek
Wychowywania drobiu — był to ów ogrodek.
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Jakoż, zaledwie kogut, co odprawia warty,
Stanie i nieruchomie dzierżąc dziób zadarty,
I głowę grzebieniastą pochyliwszy bokiem,
Aby tym łacniej w niebo mógł celować okiem,
Dostrzeże wiszącego jastrzębia śród chmury,
Krzyknie: zaraz w ten ogród chowają się kury,
Nawet gęsi i pawie, i w nagłym przestrachu
Gołębie, gdy nie mogą schronić się na dachu.

Teraz w niebie żadnego nie widziano wroga;
Tylko skwarzyła słońca letniego pożoga.
Od niej ptaki w zbożowym ukryły się lasku;
Tamte leżą w murawie, te kąpią się w piasku.

Śród ptaszych głów sterczały główki ludzkie małe,
Odkryte; włosy na nich krótkie, jak len białe;
Szyje nagie do ramion; a pomiędzy nimi
Dziewczyna głową wyższa, z włosami dłuższymi.
Tuż za dziećmi paw siedział i piór swych obręcze
Szeroko rozprzestrzenił w różnofarbną179 tęczę,
Na której główki białe, jak na tle obrazku,
Rzucone w ciemny błękit, nabierały blasku.
Obrysowane wkoło kręgiem pawich oczu
Jak wiankiem gwiazd, świeciły w zbożu jak w przezroczu,
Pomiędzy kukuruzy złocistymi laski,
I angielską trawicą posrebrzaną w paski,
I szczyrem180 koralowym, i zielonym ślazem181;
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Których kształty i barwy mieszały się razem
Niby krata ze srebra i złota pleciona,
A powiewna od wiatru jak lekka zasłona.

Nad gęstwą różnofarbnych kłosów i badylów
Wisiała jak baldachim jasna mgła motylów,
Zwanych babkami, których poczwórne skrzydełka
Lekkie jak pajęczyna, przejrzyste jak szkiełka,
Gdy w powietrzu zawisną, zaledwo widome182,
I chociaż brzęczą, myślisz, że są nieruchome.

Dziewczyna powiewała podniesioną w ręku
Szarą kitką, podobną do piór strusich pęku;
Nią zdała się oganiać główki niemowlęce
Od złotego motylów deszczu. W drugiej ręce
Coś u niej rogatego, złocistego świeci,
Zdaje się, że naczynie do karmienia dzieci:
Bo je zbliżała dzieciom do ust po kolei;
Miało zaś kształt złotego rogu Amaltei183.

Tak zatrudniona, przecież obracała głowę
Na pamiętne szelestem krzaki agrestowe,
Nie wiedząc, że napastnik już z przeciwnej strony
Przybliżył się, czołgając jak wąż przez zagony,
Aż wyskoczył z łopuchu. Spojrzała — stał blisko,
O cztery grzędy od niej, i kłaniał się nisko.
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Już głowę odwróciła i wzniosła ramiona,
I zrywała się lecieć jak kraska184 spłoszona,
I już lekkie jej stopy wionęły nad liściem,
Kiedy dzieci, przelękłe podróżnego wniściem185

I ucieczką dziewczyny, wrzasnęły okropnie.
Posłyszała, uczuła, że jest nieroztropnie
Dziatwę małą, przelękłą i samą porzucić:
Wracała, wstrzymując się, lecz musiała wrócić,
Jak niechętny duch, wróżka przyzwany zaklęciem,
Przybiegła z najkrzykliwszym bawić się dziecięciem,
Siadła przy nim na ziemi, wzięła je na łono;
Drugie głaskała ręką i mową pieszczoną;
Aż się uspokoiły, objąwszy w rączęta
Jej kolana i tuląc główki jak pisklęta
pod skrzydło matki. Ona rzekła: «Czy to pięknie
Tak krzyczeć? Czy to grzecznie? Ten pan się zalęknie.
Ten pan nie przyszedł straszyć; to nie dziad szkaradny,
To gość, dobry pan, patrzcie tylko jaki ładny».

Sama spojrzała: Hrabia uśmiechnął się mile,
I widocznie był wdzięczny jej za pochwał tyle;
Postrzegła się, umilkła, oczy opuściła
I jako róży pączek cała się spłoniła.

W istocie był to piękny pan: słusznej urody,
Twarz miał pociągłą, blade lecz świeże jagody186,
Oczy modre, łagodne, włos długi, białawy;
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Na włosach listki ziela i kosmyki trawy,
Które Hrabia oberwał pełznąc przez zagony,
Zieleniły się jako wieniec rozpleciony.

«O ty — rzekł — jakimkolwiek uczczę cię imieniem,
Bóstwem jesteś czy nimfą, duchem czy widzeniem!
Mów: własna li cię wola na ziemię sprowadza,
Obca li więzi ciebie na padole władza?
Ach, domyślam się, — pewnie wzgardzony miłośnik,
Jaki pan możny, albo opiekun zazdrośnik,
W tym cię parku zamkowym jak zaklętą strzeże!
Godna, by o cię bronią walczyli rycerze,
Byś została romansów heroiną smutnych!
Odkryj mi, piękna, tajnie twych losów okrutnych!
Znajdziesz wybawiciela. Odtąd twym skinieniem,
Jak rządzisz sercem moim, tak rządź mym ramieniem».
Wyciągnął ramię.

Ona z rumieńcem dziewiczym,
Ale z rozweselonym słuchała obliczem.
Jak dziecię lubi widzieć obrazki jaskrawe
I w liczmanach187 błyszczących znajduje zabawę,
Nim rozezna ich wartość: tak się słuch jej pieści
Z dźwięcznymi słowy, których nie pojęła treści.
Na koniec zapytała: «Skąd tu pan przychodzi?
I czego tu po grzędach szuka pan dobrodziéj?»
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Hrabia oczy roztworzył. Zmieszany, zdziwiony,
Milczał; wreszcie, zniżając swej rozmowy tony:
«Przepraszam — rzekł — panienko! Widzę, żem pomieszał
Zabawy! Ach, przepraszam: jam właśnie pośpieszał
Na śniadanie: już późno, chciałem na czas zdążyć;
Panienka wie, że drogą trzeba wkoło krążyć,
Przez ogród zdaje mi się jest do dworu prościéj».
Dziewczyna rzekła: «Tędy droga jegomości;
Tylko grząd188 psuć nie trzeba. Tam, między murawą
Ścieżka». — «W lewo — zapytał Hrabia — czy na prawo?»
Ogrodniczka, podniósłszy błękitne oczęta,
Zdawała się go badać ciekawością zdjęta:
Bo dom o tysiąc kroków widny jak na dłoni,
A Hrabia drogi pyta? Ale Hrabia do niéj
Chciał koniecznie coś mówić i szukał powodu
Rozmowy: «Panna mieszka tu? blisko ogrodu?
Czy na wsi? Jak to było, żem panny we dworze
Nie widział? czy niedawno tu? przyjezdna może?»
Dziewczę wstrząsnęło głową. — «Przepraszam, panienko,
Czy nie tam pokój panny, gdzie owe okienko?»

Myślił zaś w duchu: jeśli nie jest heroiną
Romansów, jest młodziuchną, prześliczną dziewczyną.
Zbyt często wielka dusza, myśl wielka ukryta
W samotności, jak róża śród lasów rozkwita;
Dosyć ją wynieść na świat, postawić przed słońcem,
Aby widzów zdziwiła jasnych barw tysiącem!
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Ogrodniczka tymczasem powstała w milczeniu,
Podniosła jedno dziecię zwisłe na ramieniu,
Drugie wzięła za rękę, a kilkoro przodem
Zaganiając jak gąski, szła dalej ogrodem.

Odwróciwszy się rzekła: «Czy też pan nie może
Rozbiegłe moje ptastwo wpędzić nazad w zboże?»
«Ja, ptastwo pędzać?» krzyknął Hrabia z zadziwieniem;
Ona tymczasem znikła, zakryta drzew cieniem.
Chwilę jeszcze z szpaleru189, przez majowe zwoje,
Przeświecało coś na wskroś jakby oczu dwoje.

Samotny Hrabia długo jeszcze stał w ogrodzie.
Dusza jego, jak ziemia po słońca zachodzie,
Ostygała powoli, barwy brała ciemne;
Zaczął marzyć, lecz sny miał bardzo nieprzyjemne.
Zbudził się, sam nie wiedząc, na kogo się gniewał:
Niestety, mało znalazł! nadto się spodziewał!
Bo gdy zagonem pełzał ku owej pasterce,
Paliło mu się w głowie, skakało w nim serce;
Tyle wdzięków w tajemnej nimfie upatrywał,
W tyle ją cudów ubrał, tyle odgadywał!
Wszystko znalazł inaczej: prawda, że twarz ładną,
Kibić miała wysmukłą, ale jak nieskładną!
A owa pulchność liców i rumieńca żywość,
Malująca zbyteczną, prostacką szczęśliwość!
Znak, że myśl jeszcze drzemie, że serce nieczynne!
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I owe odpowiedzi, tak wiejskie, tak gminne!
«Po cóż się łudzić — krzyknął — zgaduję po czasie:
Moja nimfa tajemna pono gęsi pasie!»

Z nimfy zniknieniem, całe czarowne przezrocze
Zmieniło się. Te wstęgi, te kraty urocze
Złote, srebrne: niestety! więc to była słoma?

Hrabia z załamanymi poglądał rękoma
Na snopek uwiązanej trawami mietlicy190,
Którą brał za pęk strusich piór w ręku dziewicy.
Nie zapomniał naczynia: złocista konewka,
Ów rożek Amaltei, była to marchewka!
Widział ją w ustach dziecka pożeraną chciwie:
Więc było po uroku! po czarach! po dziwie!

Tak chłopiec, kiedy ujrzy cykoryi kwiaty,
Wabiące dłoń miękkimi, lekkimi bławaty,
Chce je pieścić, zbliża się, dmuchnie: i z podmuchem
Cały kwiat na powietrzu rozleci się puchem,
A w ręku widzi tylko badacz zbyt ciekawy
Nagą łodygę szarozielonawej trawy.

Hrabia wcisnął na oczy kapelusz i wracał
Tamtędy, kędy przyszedł; ale drogę skracał,
Stąpając po jarzynach, kwiatach i agreście,
Aż, przeskoczywszy parkan, odetchnął nareście!
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Przypomniał, że dziewczynie mówił o śniadaniu;
Może już wszyscy wiedzą o jego spotkaniu
W ogrodzie, blisko domu? może szukać wyślą?
Postrzegli, że uciekał? kto wie, co pomyślą?
Więc wypadało wrócić. Chyląc się u płotów
Około miedz i zielska, po tysiącach zwrotów
Rad był przecież, że wyszedł w końcu na gościniec,
Który prosto prowadził na dworski dziedziniec.
Szedł przy płocie, a głowę odwracał od sadu.
Jak złodziej od spichlerza, aby nie dać śladu,
Że go myśli nawiedzić albo już nawiedził:
Tak Hrabia był ostrożny, choć go nikt nie śledził;
Patrzył w stronę przeciwną ogrodu, na prawo.

Był gaj z rzadka zarosły, wysłany murawą.
Po jej kobiercach, na wskroś białych pniów brzozowych,
Pod namiotem obwisłych gałęzi majowych,
Snuło się mnóstwo kształtów, których dziwne ruchy,
Niby tańce, i dziwny ubiór: istne duchy
Błądzące po księżycu. Tamci w czarnych, ciasnych,
Ci w długich, rozpuszczonych szatach jak śnieg jasnych;
Tamten pod kapeluszem jak obręcz szerokim,
Ten z gołą głową; inni jak gdyby obłokiem
Obwiani, idąc, na wiatr puszczają zasłony,
Ciągnące się za głową, jak komet ogony.
Każdy w innej postawie: ten przyrósł do ziemi,
Tylko oczyma kręci na dół spuszczonemi;
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Ów, patrząc wprost przed siebie, niby senny kroczy,
Jak po linie, ni w prawo, ni w lewo nie zboczy;
Wszyscy zaś ciągle w różne schylają się strony
Aż do ziemi, jak gdyby wybijać pokłony.
Jeżeli się przybliżą albo się spotkają,
Ani mówią do siebie, ani się witają,
Głęboko zadumani, w sobie pogrążeni.
Hrabia widział w nich obraz elizejskich cieni191,
Które, chociaż boleściom, troskom niedostępne,
Błąkają się spokojne, ciche, lecz posępne.

Któż by zgadnął, że owi tak mało ruchomi,
Owi milczący ludzie — są nasi znajomi,
Sędziowscy towarzysze? Z hucznego śniadania
Wyszli na uroczysty obrzęd grzybobrania.
Jako ludzie rozsądni, umieją miarkować
Mowy i ruchy swoje, aby je stosować
W każdej okoliczności do miejsca i czasu.
Dlatego, nim ruszyli za Sędzią do lasu,
Wzięli postawy tudzież ubiory odmienne,
Służące do przechadzki opończe192 płócienne,
Którymi osłaniają po wierzchu kontusze193,
A na głowy słomiane wdziali kapelusze.
Stąd biali wyglądają jak czyśćcowe dusze.
Młodzież także przebrana, oprócz Telimeny
I kilku po francusku chodzących.
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Tej sceny
Hrabia nie pojął; nie znał wiejskiego zwyczaju:
Więc zdziwiony niezmiernie biegł pędem do gaju.

Grzybów było w bród. Chłopcy biorą krasnolice,
Tyle w pieśniach litewskich sławione lisice,
Co są godłem panieństwa: bo czerw194 ich nie zjada,
I dziwna195, żaden owad na nich nie usiada.
Panienki za wysmukłym gonią borowikiem,
Którego pieśń nazywa grzybów pułkownikiem196.
Wszyscy dybią na rydza; ten wzrostem skromniejszy
I mniej sławny w piosenkach, za to najsmaczniejszy,
Czy świeży, czy solony, czy jesiennej pory,
Czy zimą. Ale Wojski zbierał muchomory.

Inne pospólstwo grzybów, pogardzone w braku
Dla szkodliwości albo niedobrego smaku,
Lecz nie są bez użytku: one zwierza pasą
I gniazdem są owadów i gajów okrasą197.
Na zielonym obrusie łąk, jako szeregi
Naczyń stołowych sterczą: tu z krągłymi brzegi
Surojadki srebrzyste, żółte i czerwone,
Niby czareczki różnym winem napełnione;
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Koźlak, jak przewrócone kubka dno wypukłe,
Lejki, jako szampańskie kieliszki wysmukłe,
Bielaki krągłe, białe, szerokie i płaskie,
Jakby mlekiem nalane filiżanki saskie,
I kulista, czarniawym pyłkiem napełniona
Purchawka, jak pieprzniczka; zaś innych imiona,
Znane tylko w zajęczym lub wilczym języku,
Od ludzi nieochrzczone; a jest ich bez liku.
Ni wilczych, ni zajęczych nikt dotknąć nie raczy;
A kto schyla się ku nim, gdy błąd swój obaczy,
Zagniewany, grzyb złamie albo nogą kopnie:
Tak szpecąc trawę, czyni bardzo nieroztropnie.

Telimena ni wilczych, ni ludzkich nie zbiera.
Roztargniona, znudzona, dokoła spoziera,
Z głową w górę zadartą. Więc pan Rejent w gniewie
Mówił o niej, że grzybów szukała na drzewie;
Asesor ją złośliwiej równał do samicy,
Która miejsca na gniazdo szuka w okolicy.

Jakoż zdała się szukać samotności, ciszy.
Oddalała się z wolna od swych towarzyszy,
I szła lasem na wzgórek pochyło wyniosły,
Ocieniony, bo drzewa gęściej na nim rosły.
W środku szarzał się kamień; strumień spod kamienia
Szumiał, tryskał i zaraz, jakby szukał cienia,
Chował się między gęste i wysokie zioła,
Które wodą pojone bujały dokoła;
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Tam ów bystry swawolnik, spowijany w trawy
I liściem podesłany, bez ruchu, bez wrzawy,
Niewidzialny i ledwie dosłyszany szepce,
Jako dziecię krzykliwe złożone w kolebce,
Gdy matka nad nim zwiąże firanki majowe
I liścia makowego nasypie pod głowę.
Miejsce piękne i ciche: tu się często schrania
Telimena, zowiąc je Świątynią dumania.

Stanąwszy nad strumieniem, rzuciła na trawnik
Z ramion swój szal powiewny, czerwony jak krwawnik;
I podobna pływaczce, która do kąpieli
Zimnej schyla się, nim się zanurzyć ośmieli,
Klęknęła i powoli chyliła się bokiem;
Wreszcie, jakby porwana koralu potokiem,
Upadła nań i cała wzdłuż się rozpostarła.
Łokcie na trawie, skronie na dłoniach oparła,
Z głową na dół skłonioną; na dole u głowy,
Błysnął francuskiej książki papier welinowy198;
Nad alabastrowymi stronicami księgi,
Wiły się czarne pukle i różowe wstęgi.
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W szmaragdzie bujnych traw, na krwawnikowym szalu,
W sukni długiej, jak gdyby w powłoce koralu,
Od której odbijał się włos z jednego końca,
Z drugiego czarny trzewik; po bokach błyszcząca
Śnieżną pończoszką, chustką, białością rąk, lica,
Wydawała się z dala jak pstra gąsienica,
Gdy wpełźnie na zielony liść klonu.

Niestety!
Wszystkie tego obrazu wdzięki i zalety
Darmo czekały znawców, nikt nie zważał na nie,
Tak mocno zajmowało wszystkich grzybobranie.
Tadeusz przecież zważał i w bok strzelał okiem,
I nie śmiejąc iść prosto, przysuwał się bokiem:
Jak strzelec, gdy w ruchomej gałęzistej szopie,
Usiadłszy na dwóch kołach, podjeżdża na dropie,
Albo na siewki idąc, przy koniu się kryje,
Strzelbę złoży na siodle lub pod końską szyję,
Niby to bronę włóczy, niby jedzie miedzą,
A coraz się przybliża, kędy ptaki siedzą:
Tak skradał się Tadeusz.

Sędzia czaty zmieszał
I przeciąwszy mu drogę, do źródła pośpieszał.
Z wiatrem igrały białe poły sarafana199

I wielka chustka w pasie końcem uwiązana;
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Słomiany, podwiązany kapelusz od ruchu
Nagłego chwiał się z wiatrem jako liść łopuchu,
Spadając to na barki, to znowu na oczy;
W ręku ogromna laska: tak pan Sędzia kroczy.
Schyliwszy się i ręce obmywszy w strumieniu,
Usiadł przed Telimeną na wielkim kamieniu,
I, wsparłszy się oburącz na gałkę słoniową
Trzciny ogromnej, z taką ozwał się przemową:

«Widzi aśćka200, od czasu jak tu u nas gości
Tadeuszek, niemało mam niespokojności.
Jestem bezdzietny, stary; ten dobry chłopczyna,
Wszak to moja na świecie pociecha jedyna,
Przyszły dziedzic fortunki mojej. Z łaski nieba,
Zostawię mu kęs niezły szlacheckiego chleba;
Już mu też czas obmyśleć los, postanowienie;
Ale zważaj no, aśćka, moje utrapienie!
Wiesz, że pan Jacek, brat mój, Tadeusza ociec,
Dziwny człowiek, zamiarów jego trudno dociec,
Nie chce wracać do kraju, Bóg wie gdzie się kryje,
Nawet nie chce synowi oznajmić, że żyje,
A ciągle nim zarządza. Naprzód w legijony
Chciał go posyłać; byłem okropnie zmartwiony.
Potem zgodził się przecie, by w domu pozostał
I żeby się ożenił. Jużbyć żony dostał;
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Partyję upatrzyłem. Nikt z obywateli
Nie wyrówna z imienia ani z parenteli201

Podkomorzemu; jego starsza córka Anna
Jest na wydaniu, piękna i posażna panna;
Chciałem zagaić». Na to Telimena zbladła,
Złożyła książkę, wstała nieco i usiadła.

«Jak mamę kocham — rzekła — czy to, panie bracie,
Jest w tym sens jaki, czy wy Boga w sercu macie?
To myślisz Tadeusza zostać dobrodziejem,
Jeśli młodego chłopca zrobisz grykosiejem?
Świat mu zawiążesz! wierz mi, kląć was kiedyś będzie!
Zakopać taki talent w lasach i na grzędzie!
Wierz mi, ile poznałam, pojętne to dziecię,
Warto, żeby na wielkim przetarło się świecie.
Dobrze brat zrobi, gdy go do stolicy wyśle,
Na przykład do Warszawy? Lub wie brat, co myślę…
Żeby do Peterburka? Ja pewnie tej zimy
Pojadę tam dla sprawy; razem ułożymy,
Co zrobić z Tadeuszem. Znam tam wiele osób,
Mam wpływy: to najlepszy kreacyi sposób.
Za mą pomocą, znajdzie wstęp w najpierwsze domy,
A kiedy będzie ważnym osobom znajomy,
Dostanie urząd, order; wtenczas niech porzuci
Służbę, jeżeli zechce, niech do domu wróci,
Mając już i znaczenie, i znajomość świata.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1580Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

I cóż brat myśli o tym?» — «Jużci, w młode lata —
Rzekł Sędzia — nieźle chłopcu trochę się przewietrzyć,
Obejrzeć się na świecie, między ludźmi przetrzéć;
Ja za młodu niemało świata objechałem:
Byłem w Piotrkowie, w Dubnie, to za trybunałem
Jadąc jako palestrant202, to własne swe sprawy
Forytując203, jeździłem nawet do Warszawy.
Człek niemało skorzystał! Chciałbym i synowca
Wysłać pomiędzy ludzi, prosto jak wędrowca,
Jak czeladnika, który terminuje lata,
Ażeby nabył trochę znajomości świata.
Nie dla rang ni orderów! Proszę uniżenie,
Ranga moskiewska, order: cóż to za znaczenie?
Któryż to z dawnych panów, ba, nawet dzisiejszych,
Między szlachtą w powiecie nieco zamożniejszych,
Dba o podobne fraszki204? Przecież są w estymie205

U ludzi; bo szanujem w nich ród, dobre imię,
Albo urząd, lecz ziemski, przyznany wyborem
Obywatelskim, nie zaś czyimś tam faworem206».

Telimena przerwała: «Jeśli brat tak myśli,
Tym lepiej, więc go jako wojażera207 wyślij».

«Widzi siostra — rzekł Sędzia, skrobiąc smutnie głowę —
Chciałbym bardzo: cóż, kiedy mam trudności nowe!
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Pan Jacek nie wypuszcza z opieki swej syna,
I przysłał mi tu właśnie na kark bernardyna
Robaka, który przybył z tamtej strony Wisły,
Przyjaciel brata, wszystkie wie jego zamysły;
A więc o Tadeusza już wyrzekli losie,
I chcą, by się ożenił, aby pojął Zosię,
Wychowankę waćpani. Oboje dostaną,
Oprócz fortunki mojej, z łaski Jacka wiano
W kapitałach; wiesz aśćka, że ma kapitały,
I z łaski jego mam też fundusz prawie cały:
Ma więc prawo rozrządzać… aśćka pomyśl o tem,
Żeby się to zrobiło najmniejszym kłopotem.
Trzeba ich z sobą poznać. Prawda, bardzo młodzi,
Szczególnie Zosia mała, lecz to nic nie szkodzi.
Czas by już Zośkę wreszcie wydobyć z zamknięcia.
Bo wszakci to już pono wyrasta z dziecięcia».

Telimena zdziwiona i prawie wylękła
Podnosiła się coraz, na szalu uklękła;
Zrazu słuchała pilnie, potem dłoni ruchem
Przeczyła, ręką żwawo wstrząsając nad uchem,
Odpędzając jak owad nieprzyjemne słowa
Na powrót w usta mówcy —

«A! a! to rzecz nowa!
Czy to Tadeuszowi szkodzi, czy nie szkodzi —
Rzekła z gniewem — sądź o tym sam waćpan dobrodziéj!
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Mnie nic do Tadeusza; sami o nim radźcie,
Zróbcie go ekonomem lub w karczmie posadźcie,
Niech szynkuje lub z lasu niech zwierzynę znosi:
Z nim sobie, co zechcecie, zróbcie. Lecz do Zosi?
Co waćpaństwu do Zosi? Ja jej ręką rządzę,
Ja sama! Że pan Jacek dawał był pieniądze
Na wychowanie Zosi, i że jej wyznaczył
Małą pensyjkę roczną, więcej przyrzec raczył,
Toć jej jeszcze nie kupił. Zresztą, państwo wiecie,
I dotąd jeszcze o tym wiadomo na świecie,
Że hojność państwa dla nas nie jest bez powodu,
Winni coś Soplicowie dla Horeszków rodu».
(Tej części mowy Sędzia słuchał z niepojętem
Pomieszaniem, żałością i widocznym wstrętem208;
Jakby lękał się reszty mowy, głowę skłonił,
I ręką potakując, mocno się zapłonił.)

Telimena kończyła: «Byłam jej piastunką,
Jestem krewną, jedyną Zosi opiekunką.
Nikt oprócz mnie nie będzie myślił o jej szczęściu».
«A jeśli ona szczęście znajdzie w tym zamęściu? —
Rzekł Sędzia wzrok podnosząc. — Jeśli Tadeuszka
Podoba?» — «Czy podoba? to na wierzbie gruszka!
Podoba, nie podoba: a to mi rzecz ważna!
Zosia nie będzie, prawda, partyja posażna;
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Ale też nie jest z lada wsi, lada szlachcianka,
Idzie z jaśnie wielmożnych, jest wojewodzianka,
Rodzi się z Horeszkówny; małżonka dostanie!
Staraliśmy się tyle o jej wychowanie!
Chybaby tu zdziczała». Sędzia pilnie słuchał,
Patrząc w oczy; zdało się, że się udobruchał,
Bo rzekł dosyć wesoło: «No, to i cóż robić!
Bóg widzi, szczerze chciałem interesu dobić;
Tylko bez gniewu. Jeśli aśćka się nie zgodzi,
Aśćka ma prawo; smutno: gniewać się nie godzi.
Radziłem, bo brat kazał; nikt tu nie przymusza.
Gdy aśćka rekuzuje pana Tadeusza,
Odpisuję Jackowi, że nie z mojej winy
Nie dojdą Tadeusza z Zosią zaręczyny.
Teraz sam będę radzić. Pono209 z Podkomorzym
Zagaimy swatowstwo i resztę ułożym».

Przez ten czas Telimena ostygła z zapału:
«Ja nic nie rekuzuję, braciszku, pomału!
Sam mówiłeś, że jeszcze za wcześnie — zbyt młodzi, —
Rozpatrzmy się, czekajmy, nic to nie zaszkodzi,
Poznajmy z sobą państwo młodych, będziem zważać;
Nie można szczęścia drugich tak na traf narażać.
Ostrzegam tylko wcześnie: niech brat Tadeusza
Nie namawia, kochać się w Zosi nie przymusza;
Bo serce nie jest sługa, nie zna co to pany,
I nie da się przemocą okuwać w kajdany».
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Za czym Sędzia210, powstawszy, odszedł zamyślony.
Pan Tadeusz z przeciwnej przybliżył się strony,
Udając, że szukanie grzybów tam go zwabia.
W tymże kierunku z wolna posuwa się Hrabia.

Hrabia podczas Sędziego sporów z Telimeną
Stał za drzewami, mocno zdziwiony tą sceną.
Dobył z kieszeni papier i ołówek, sprzęty,
Które zawsze miał z sobą, i na pień wygięty,
Rozpiąwszy kartkę, widać, że obraz malował,
Mówiąc sam z sobą: «Jakbyś umyślnie grupował:
Ten na głazie, ta w trawie; grupa malownicza!
Głowy charakterowe! z kontrastem oblicza!»

Podchodził, wstrzymywał się, lornetkę przecierał,
Oczy chustką obwiewał i coraz spozierał:
«Miałożby to cudowne, śliczne widowisko
Zginąć albo zmienić się, gdy podejdę blisko?
Ten aksamit traw, będzież to mak i botwinie?
W nimfie tej czyż obaczę jaką ochmistrzynię?»

Choć Hrabia Telimenę już dawniej widywał
W domu Sędziego, w którym dosyć często bywał,
Lecz mało ją uważał: zadziwił się zrazu,
Rozeznając w niej model swojego obrazu.
Miejsca piękność, postawy wdzięk i gust ubrania
Zmieniły ją, zaledwo była do poznania.
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W oczach świeciły jeszcze niezagasłe gniewy;
Twarz, ożywiona wiatru świeżymi powiewy,
Sporem z Sędzią i nagłym przybyciem młodzieńców,
Nabrała mocnych, żywszych niż zwykle rumieńców.

«Pani — rzekł Hrabia — racz mej śmiałości darować;
Przychodzę i przepraszać, i razem dziękować.
Przepraszać, że jej kroków śledziłem ukradkiem;
I dziękować, że byłem jej dumania świadkiem.
Tyle ją obraziłem! winienem jej tyle!
Przerwałem chwilę dumań; winienem ci chwile
Natchnienia, chwile błogie! Potępiaj człowieka;
Ale sztukmistrz twojego przebaczenia czeka!
Na wielem się odważył, na więcej odważę:
Sądź!» — tu ukląkł i podał swoje pejzaże.

Telimena sądziła malowania proby
Tonem grzecznej, lecz sztukę znającej osoby;
Skąpa w pochwały, lecz nie szczędziła zachętu:
«Brawo — rzekła — winszuję, niemało talentu.
Tylko pan nie zaniedbuj; szczególniej potrzeba
Szukać pięknej natury! O, szczęśliwe nieba
Krajów włoskich! różowe cezarów ogrody!
Wy, klasyczne Tyburu211 spadające wody!
I straszne Pauzylipu skaliste wydroże!
To, Hrabio, kraj malarzów212! U nas, żal się Boże!…
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Dziecko muz, w Soplicowie oddane na mamki,
Umrze pewnie. Mój Hrabio, oprawię to w ramki,
Albo w album umieszczę, do rysunków zbiorku,
Które zewsząd skupiałam: mam ich dosyć w biurku».

Zaczęli więc rozmowę o niebios błękitach,
Morskich szumach i wiatrach wonnych, i skał szczytach,
Mieszając tu i ówdzie, podróżnych zwyczajem,
Śmiech i urąganie się nad ojczystym krajem.

A przecież wokoło nich ciągnęły się lasy
Litewskie, tak poważne i tak pełne krasy!
Czeremchy oplatane dzikich chmielów wieńcem,
Jarzębiny ze świeżym pasterskim rumieńcem,
Leszczyna jak menada213 z zielonymi berły,
Ubranymi jak w grona, w orzechowe perły;
A niżej dziatwa leśna: głóg w objęciu kalin,
Ożyna214 czarne usta tuląca do malin.
Drzewa i krzewy liśćmi wzięły się za ręce,
Jak do tańca stające panny i młodzieńce
Wkoło pary małżonków. Stoi pośród grona
Para, nad całą leśną gromadą wzniesiona
Wysmukłością kibici i barwy powabem:
Brzoza biała, kochanka, z małżonkiem swym grabem.
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A dalej, jakby starce na dzieci i wnuki
Patrzą, siedząc w milczeniu, tu sędziwe buki,
Tam matrony topole i mchami brodaty
Dąb, włożywszy pięć wieków na swój kark garbaty,
Wspiera się, jak na grobów połamanych słupach,
Na dębów, przodków swoich, skamieniałych trupach.

Pan Tadeusz kręcił się, nudząc niepomału215

Długą rozmową, w której nie mógł brać udziału.
Aż, gdy zaczęto sławić cudzoziemskie gaje,
I wyliczać z kolei wszystkich drzew rodzaje:
Pomarańcze, cyprysy, oliwki, migdały,
Kaktusy, aloesy, mahonie, sandały,
Cytryny, bluszcz, orzechy włoskie, nawet figi,
Wysławiając ich kształty, kwiaty i łodygi:
Tadeusz nie przestawał dąsać się i zżymać216,
Na koniec nie mógł dłużej od gniewu wytrzymać.

Był on prostak, lecz umiał czuć wdzięk przyrodzenia217,
I patrząc w las ojczysty, rzekł pełen natchnienia:
«Widziałem w botanicznym wileńskim ogrodzie,
Owe sławione drzewa rosnące na wschodzie
I na południu, w owej pięknej włoskiej ziemi;
Któreż równać się może z drzewami naszemi?
Czy aloes z długimi jak konduktor pałki?
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Czy cytryna, karlica z złocistymi gałki,
Z liściem lakierowanym, krótka i pękata,
Jako kobieta mała, brzydka, lecz bogata?
Czy zachwalony cyprys długi, cienki, chudy,
Co zdaje się być drzewem nie smutku, lecz nudy?
Mówią, że bardzo smutnie wygląda na grobie;
Jest to jak lokaj Niemiec we dworskiej żałobie,
Nieśmiejący rąk podnieść ani głowy skrzywić,
Aby się etykiecie niczym nie sprzeciwić.

«Czyż nie piękniejsza nasza poczciwa brzezina,
Która jako wieśniaczka, kiedy płacze syna,
Lub wdowa męża, ręce załamie, roztoczy
Po ramionach do ziemi strumienie warkoczy!
Niema z żalu, postawą jak wymownie szlocha!
Czemuż pan Hrabia, jeśli w malarstwie się kocha,
Nie maluje drzew naszych, pośród których siedzi?
Prawdziwie, będą z pana żartować sąsiedzi,
Że mieszkając na żyznej litewskiej równinie,
Malujesz tylko jakieś skały i pustynie».

«Przyjacielu — rzekł Hrabia — piękne przyrodzenie
Jest formą, tłem, materią; a duszą — natchnienie,
Które na wyobraźni unosi się skrzydłach,
Poleruje się gustem, wspiera na prawidłach.
Nie dość jest przyrodzenia, nie dosyć zapału:
Sztukmistrz musi ulecieć w sfery ideału!
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Nie wszystko, co jest piękne, wymalować da się!
Dowiesz się o tym wszystkim z książek w swoim czasie.
Co się tyczy malarstwa: do obrazu trzeba
Punktów widzenia, grupy, ansamblu218 i nieba,
Nieba włoskiego! Stąd też w kunszcie pejzażów219,
Włochy były, są, będą, ojczyzną malarzów!
Stąd też, oprócz Brejgela (lecz nie van der Helle,
Ale pejzażysty: bo są dwaj Brejgele220)
I oprócz Ruisdala221, na całej północy
Gdzież był pejzażysta który pierwszej mocy?
Niebios, niebios potrzeba». — «Nasz malarz Orłowski222,
Przerwała Telimena — miał gust soplicowski.
(Trzeba wiedzieć, że to jest Sopliców choroba,
Że im oprócz ojczyzny nic się nie podoba).
Orłowski, który życie strawił w Peterburku,
Sławny malarz (mam jego kilka szkiców w biurku)
Mieszkał tuż przy cesarzu, na dworze, jak w raju:
A nie uwierzy Hrabia, jak tęsknił po kraju!
Lubił ciągle wspominać swej młodości czasy,
Wystawiał wszystko w Polszcze: ziemię, niebo, lasy…»

«I miał rozum! — zawołał Tadeusz z zapałem. —
To państwa niebo włoskie, jak o nim słyszałem,
Błękitne, czyste: wszak to jak zamarzła woda;
Czyż nie piękniejsze stokroć wiatr i niepogoda?
U nas dość głowę podnieść: ileż to widoków!
Ileż scen i obrazów z samej gry obłoków!
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Bo każda chmura inna: na przykład jesienna
Pełznie jak żółw leniwa, ulewą brzemienna,
I z nieba aż do ziemi spuszcza długie smugi,
Jak rozwite223 warkocze, to są deszczu strugi;
Chmura z gradem, jak balon szybko z wiatrem leci,
Krągła, ciemnobłękitna, w środku żółto świeci,
Szum wielki słychać wkoło; nawet te codzienne,
Patrzcie państwo, te białe chmurki, jak odmienne!
Zrazu jak stada dzikich gęsi lub łabędzi,
A z tyłu wiatr jak sokół do kupy je pędzi:
Ściskają się, grubieją, rosną — nowe dziwy!
Dostają krzywych karków, rozpuszczają grzywy,
Wysuwają nóg rzędy i po niebios sklepie
Przelatują jak tabun rumaków po stepie:
Wszystkie białe jak srebro, zmieszały się… nagle
Z ich karków rosną maszty, z grzyw szerokie żagle,
Tabun zmienia się w okręt i wspaniale płynie
Cicho, z wolna po niebios błękitnej równinie!»

Hrabia i Telimena poglądali w górę;
Tadeusz jedną ręką pokazał im chmurę,
A drugą ścisnął z lekka rączkę Telimeny.
Kilka już upłynęło minut cichej sceny;
Hrabia rozłożył papier na swym kapeluszu
I wydobył ołówek. Wtem przykry dla uszu
Odezwał się dzwon dworski i zaraz śród lasu
Cichego pełno było krzyku i hałasu.
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Hrabia, kiwnąwszy głową, rzekł poważnym tonem:
«Tak to na świecie wszystko los zwykł kończyć dzwonem!…
Rachunki myśli wielkiej, plany wyobraźni,
Zabawki niewinności, uciechy przyjaźni,
Wylania się serc czułych: gdy spiż z dala ryknie,
Wszystko miesza się, zrywa, mąci się i niknie!»
Tu, obróciwszy czuły wzrok ku Telimenie,
«Cóż zostaje?» A ona mu rzekła: «Wspomnienie!»
I chcąc Hrabiego nieco ułagodzić smutek,
Podała mu urwany kwiatek niezabudek224.
Hrabia go ucałował i na pierś przyszpilał;
Tadeusz z drugiej strony krzak ziela rozchylał,
Widząc, że się ku niemu tym zielem przewija
Coś białego: była to rączka jak lilija;
Pochwycił ją, całował i usty po cichu
Utonął w niej jak pszczoła w liliji kielichu.
Uczuł na ustach zimno; znalazł klucz i biały
Papier w trąbkę zwiniony; był to listek mały.
Porwał, schował w kieszenie; nie wie, co klucz znaczy,
Lecz mu to owa biała kartka wytłumaczy.

Dzwon wciąż dzwonił i echem z głębi cichych lasów
Odezwało się tysiąc krzyków i hałasów.
Odgłos to był szukania i nawoływania,
Hasło zakończonego na dziś grzybobrania;
Odgłos nie smutny wcale ani pogrzebowy,
Jak się Hrabiemu zdało: owszem, obiadowy.
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Dzwon ten, w każde południe krzyczący z poddasza,
Gości i czeladź domu na obiad zaprasza:
Tak było w dawnych licznych dworach we zwyczaju
I zostało się w domu Sędziego. Więc z gaju
Wychodziła gromada, niosąca krobeczki225,
Koszyki uwiązane końcami chusteczki,
Pełne grzybów; a panny w jednym ręku niosły,
Jako wachlarz zwiniony, borowik rozrosły,
W drugim związane razem jakby polne kwiatki,
Opieńki i rozlicznej barwy surojadki.
Wojski miał muchomora. Z próżnymi przychodzi
Rękami Telimena; z nią panicze młodzi.

Goście weszli w porządku i stanęli kołem.
Podkomorzy najwyższe brał miejsce za stołem:
Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy,
Idąc kłaniał się starcom, damom i młodzieży;
Obok stał kwestarz; Sędzia tuż przy bernardynie.
Bernardyn zmówił krótki pacierz po łacinie;
Podano w kolej wódkę: za czym226 wszyscy siedli,
I chołodziec litewski milczkiem żwawo jedli.

Obiadowano ciszej, niż się zwykle zdarza;
Nikt nie gadał, pomimo wezwań gospodarza.
Strony biorące udział w wielkiej o psów zwadzie,
Myśliły o jutrzejszej walce i zakładzie;
Myśl wielka zwykle usta do milczenia zmusza.
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Telimena, mówiąca wciąż do Tadeusza,
Musiała ku Hrabiemu nieraz się odwrócić,
Nawet na Asesora nieraz okiem rzucić:
Tak ptasznik patrzy w sidło, kędy szczygły zwabia,
I razem w pastkę227 wróblą. Tadeusz i Hrabia,
Obadwa228 radzi z siebie, obadwa szczęśliwi,
Obaj pełni nadziei, więc niegadatliwi.
Hrabia na kwiatek dumne opuszczał wejrzenie,
A Tadeusz ukradkiem spozierał w kieszenie,
Czy ów kluczyk nie uciekł? Ręką nawet chwytał
I kręcił kartkę, której dotąd nie przeczytał.
Sędzia Podkomorzemu węgrzyna, szampana
Dolewał, służył pilnie, ściskał za kolana,
Ale do rozmawiania z nim nie miał ochoty
I widać, że czuł jakieś tajemne kłopoty.

Przemijały w milczeniu talerze i dania;
Przerwał nareszcie nudny tok obiadowania
Gość niespodziany, szybko wpadając, gajowy;
Nie zważał nawet, że czas właśnie obiadowy,
Pobiegł do pana; widać z postawy i z miny,
Że ważnej i niezwykłej jest posłem nowiny.
Ku niemu oczy całe zwróciło zebranie.
On, odetchnąwszy nieco, rzekł: «Niedźwiedź, mospanie!»
Resztę wszyscy odgadli: że źwierz z matecznika229

Wyszedł, że w zaniemeńską puszczę się przemyka,
Że go trzeba wnet ścigać, wszyscy wraz uznali,
Choć ani się radzili, ani namyślali;
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Spólną myśl widać było z uciętych wyrazów,
Z gestów żywych, z wydanych rozlicznych rozkazów,
Które, wychodząc tłumnie, razem z ust tak wielu,
Dążyły przecież wszystkie do jednego celu.

«Na wieś! — zawołał Sędzia — hej! konno, setnika!
Jutro na brzask obława, lecz na ochotnika;
Kto wystąpi z oszczepem, temu z robocizny
Wytrącić dwa szarwarki230 i pięć dni pańszczyzny».

«W skok — krzyknął Podkomorzy — okulbaczyć231 siwą,
Dobiec w cwał do mojego dworu; wziąć co żywo
Dwie pjawki232, które w całej okolicy słyną,
Pies zowie się Sprawnikiem, a suka Strapczyną233;
Zakneblować im pyski, zawiązać je w miechu,
I przystawić je tutaj konno dla pośpiechu».
«Wańka! — krzyknął na chłopca Asesor po rusku —
Tasak mój sanguszkowski pociągnąć na brusku:
Wiesz, tasak co od księcia miałem w podarunku;
Pas opatrzyć, czy kula jest w każdym ładunku».
«Strzelby — krzyknęli wszyscy — mieć na pogotowiu!»
Asesor wołał ciągle: «Ołowiu, ołowiu!
Formę do kul mam w torbie». — «Do księdza plebana
Dać znać — dodał pan Sędzia — żeby jutro z rana
Mszę miał w kaplicy leśnej: króciuchna oferta234

Za myśliwych, msza zwykła świętego Huberta235».
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Po wydanych rozkazach nastało milczenie;
Każdy dumał i rzucał dokoła wejrzenie,
Jak gdyby kogoś szukał; z wolna wszystkich oczy
Sędziwa twarz Wojskiego ciągnie i jednoczy:
Znak to był, że szukają na przyszłą wyprawę
Wodza i że Wojskiemu oddają buławę.
Wojski powstał, zrozumiał towarzyszów wolę,
I uderzywszy ręką poważnie po stole,
Pociągnął złocistego z zanadrza łańcuszka,
Na którym wisiał gruby zegarek jak gruszka:
«Jutro — rzekł — pół do piątej, przy leśnej kaplicy
Stawią się bracia strzelcy, wiara obławnicy».

Rzekł i ruszył od stołu, za nim szedł gajowy;
Oni obmyślić mają i urządzić łowy.

Tak wodze, gdy na jutro bitwę zapowiedzą,
Żołnierze po obozie broń czyszczą i jedzą,
Lub na płaszczach i siodłach śpią próżni kłopotu,
A wodze śród cichego dumają namiotu.

Przerwał się obiad, dzień zszedł na kowaniu236 koni,
Karmieniu psów, zbieraniu i czyszczeniu broni;
U wieczerzy, zaledwo kto przysiadł do stoła;
Nawet strona Kusego z partyją Sokoła,
Przestała dawnym wielkim zatrudniać się sporem:
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Pobrawszy się pod ręce, Rejent z Asesorem
Wyszukują ołowiu. Reszta spracowana
Szła spać wcześnie, ażeby przebudzić się z rana.
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Księga czwarta237

Dyplomatyka i łowy

Zjawisko w papilotach budzi Tadeusza — Za późne 
postrzeżenie omyłki — Karczma — Emisariusz — Zręczne 
użycie tabakiery zwraca dyskusję na właściwą drogę 
— Matecznik — Niedźwiedź — Niebezpieczeństwo 
Tadeusza i Hrabiego — Trzy strzały — Spór Sagalasówki 
z Sanguszkówką rozstrzygniony na stronę jednorurki 
horeszkowskiej — Bigos — Wojskiego powieść o pojedynku 
Doweyki z Domeyką przerwana szczuciem kota — Koniec 
powieści o Doweyce i Domeyce.

Rówienniki litewskich wielkich kniaziów238, drzewa
Białowieży, Świtezi, Ponar, Kuszelewa!
Których cień spadał niegdyś na koronne głowy
Groźnego Witenesa239, wielkiego Mindowy240,
I Giedymina241, kiedy na Ponarskiej Górze,
Przy ognisku myśliwskim, na niedźwiedziej skórze
Leżał, słuchając pieśni mądrego Lizdejki242,
A Wilii243 widokiem i szumem Wilejki
Ukołysany, marzył o wilku żelaznym244,
i zbudzony, za bogów rozkazem wyraźnym
Zbudował miasto Wilno, które w lasach siedzi
Jak wilk pośrodku żubrów, dzików i niedźwiedzi.
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Z tego to miasta Wilna, jak z rzymskiej wilczycy,
Wyszedł Kiejstut245 i Olgierd246, i Olgierdowicy,
Równie myśliwi wielcy jak sławni rycerze,
Czyli wroga ścigali, czyli dzikie źwierzę.
Sen myśliwski nam odkrył tajnie przyszłych czasów:
Że Litwie trzeba zawsze żelaza i lasów.

Knieje! do was ostatni przyjeżdżał na łowy
Ostatni król, co nosił kołpak Witoldowy247,
Ostatni z Jagiellonów wojownik szczęśliwy,
I ostatni na Litwie monarcha myśliwy.
Drzewa moje ojczyste! jeśli Niebo zdarzy,
Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy,
Czyli was znajdę jeszcze? czy dotąd żyjecie?
Wy, koło których niegdyś pełzałem jak dziecię;
Czy żyje wielki Baublis248, w którego ogromie
Wiekami wydrążonym, jakby w dobrym domie,
Dwunastu ludzi mogło wieczerzać za stołem?
Czy kwitnie gaj Mendoga pod farnym kościołem249?
I tam na Ukrainie czy się dotąd wznosi
Przed Hołowińskch domem, nad brzegami Rosi,
Lipa tak rozrośniona, że pod jej cieniami
Sto młodzieńców, sto panien szło w taniec parami?

Pomniki nasze! ileż co rok was pożera
Kupiecka lub rządowa, moskiewska siekiera!
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Nie zostawia przytułku ni leśnym śpiewakom,
Ni wieszczom, którym cień wasz tak miły jak ptakom.
Wszak lipa czarnoleska, na głos Jana czuła,
Tyle rymów natchnęła! Wszak ów dąb gaduła
Kozackiemu wieszczowi tyle cudów śpiewa250!

Ja ileż wam winienem, o domowe drzewa!
Błahy strzelec, uchodząc szyderstw towarzyszy
Za chybioną źwierzynę, ileż w waszej ciszy
Upolowałem dumań, gdy w dzikim ostępie,
Zapomniawszy o łowach, usiadłem na kępie,
A koło mnie srebrzył się tu mech siwobrody,
Zlany granatem czarnej, zgniecionej jagody,
A tam się czerwieniły wrzosiste pagórki,
Strojne w brusznice251 jakby w koralów paciórki.
Wokoło była ciemność; gałęzie u góry
Wisiały jak zielone, gęste, niskie chmury;
Wicher kędyś nad sklepem szalał nieruchomym,
Jękiem, szumami, wyciem, łoskotami, gromem:
Dziwny, odurzający hałas! Mnie się zdało,
Że tam nad głową morze wiszące szalało.

Na dole jak ruiny miast: tu wywrót dębu
Wysterka z ziemi na kształt ogromnego zrębu;
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Na nim oparte, jak ścian i kolumn obłamy,
Tam gałęziste kłody, tu wpół zgniłe tramy252

Ogrodzone parkanem traw. W środek tarasu
Zajrzeć straszno, tam siedzą gospodarze lasu,
Dziki, niedźwiedzie, wilki; u wrót leżą kości
Na pół zgryzione jakichś nieostrożnych gości.
Czasem wymkną się w górę przez trawy zielenie,
Jakby dwa wodotryski, dwa rogi jelenie,
I mignie między drzewa źwierz żółtawym pasem,
Jak promień, kiedy wpadłszy gaśnie między lasem.

I znowu cichość w dole. Dzięcioł na jedlinie253

Stuka z lekka i dalej odlatuje, ginie,
Schował się, ale dziobem nie przestaje pukać,
Jak dziecko, gdy schowane woła, by go szukać.
Bliżej siedzi wiewiórka, orzech w łapkach trzyma,
Gryzie go; zawiesiła kitkę nad oczyma,
Jak pióro nad szyszakiem u kirasyjera254:
Chociaż tak osłoniona, dokoła spoziera,
Dostrzegłszy gościa, skacze gajów tanecznica
Z drzew na drzewa, miga się jako błyskawica;
Na koniec w niewidzialny otwór pnia przepada,
Jak wracająca w drzewo rodzime dryjada255.
Znowu cicho.
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Wtem, gałąź wstrząsła się trącona,
I pomiędzy jarzębin rozsunione grona
Kraśniejsze od jarzębin zajaśniały lica:
To jagód lub orzechów zbieraczka, dziewica.
W krobeczce z prostej kory podaje zebrane
Bruśnice świeże jako jej usta rumiane.
Obok młodzieniec idzie, leszczynę nagina:
Chwyta w lot migające orzechy dziewczyna.

Wtem, usłyszeli odgłos rogów i psów granie:
Zgadują, że się ku nim zbliża polowanie,
I pomiędzy gałęzi gęstwę, pełni trwogi,
Zniknęli nagle z oczu jako leśne bogi.

W Soplicowie ruch wielki. Lecz ni psów hałasy,
Ani rżące rumaki, skrzypiące kolasy256,
Ni odgłos trąb dających hasło polowania
Nie mogły Tadeusza wyciągnąć z posłania;
Ubrany padłszy w łóżko, spał jak bobak257 w norze.
Nikt z młodzieży nie myślał szukać go po dworze;
Każdy sobą zajęty śpieszył, gdzie kazano;
O towarzyszu sennym całkiem zapomniano.

On chrapał. Słońce w otwór, co śród okienicy
Wyrżnięty był w kształt serca, wpadło do ciemnicy
Słupem ognistym, prosto sennemu na czoło.
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On jeszcze chciał zadrzemać i kręcił się wkoło,
Chroniąc się blasku. Nagle usłyszał stuknienie,
Przebudził się: wesołe było przebudzenie.
Czuł się rzeźwym jak ptaszek, z lekkością oddychał,
Czuł się szczęśliwym, sam się do siebie uśmiechał:
Myśląc o wszystkim, co mu wczora się zdarzyło,
Rumienił się i wzdychał, i serce mu biło.
Spojrzał w okno, o dziwy! W promieni przezroczu,
W owym sercu, błyszczało dwoje jasnych oczu,
Szeroko otworzonych, jak zwykle wejrzenie,
Kiedy z jasności dziennej przedziera się w cienie.
Ujrzał i małą rączkę, niby wachlarz z boku
Nadstawioną ku słońcu dla ochrony wzroku;
Palce drobne, zwrócone na światło różowe,
Czerwieniły się na wskroś jakby rubinowe.
Usta widział ciekawe, roztulone nieco,
I ząbki, co jak perły śród koralów świecą,
I lica, choć od słońca zasłaniane dłonią
Różową, same całe jak róże się płonią.

Tadeusz spał pod oknem; sam ukryty w cieniu,
Leżąc na wznak, cudnemu dziwił się zjawieniu
I miał je tuż nad sobą, ledwie nie na twarzy:
Nie wiedział, czy to jawa, czyli mu się marzy
Jedna z tych miłych, jasnych twarzyczek dziecinnych,
Które pomnim widziane we śnie lat niewinnych.
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Twarzyczka schyliła się — ujrzał, drżąc z bojaźni
I radości, niestety! ujrzał najwyraźniej,
Przypomniał, poznał włos ów krótki, jasnozłoty,
W drobne, jako śnieg białe, zwity papiloty,
Niby srebrzyste strączki, co od słońca blasku
Świeciły jak korona na świętych obrazku.

Zerwał się i widzenie zaraz uleciało
Przestraszone łoskotem; czekał, nie wracało!
Tylko usłyszał znowu trzykrotne stukanie
I słowa: «Niech pan wstaje, czas na polowanie.
Pan zaspał». Skoczył z łóżka i obu rękami
Pchnął okienicę, że aż trzasła zawiasami
I rozwarłszy się w obie uderzyła ściany;
Wyskoczył, patrzył wkoło zdumiony, zmieszany,
Nic nie widział, nie dostrzegł niczyjego śladu.
Niedaleko od okna był parkan od sadu,
Na nim chmielowe liście i kwieciste wieńce
Chwiały się; czy je lekkie potrąciły ręce?
Czy wiatr ruszył? Tadeusz długo patrzył na nie,
Nie śmiał iść w ogród; tylko wsparł się na parkanie,
Oczy podniósł i z palcem do ust przyciśnionym
Kazał sam sobie milczeć, by słowem kwapionem
Nie rozerwał milczenia; potem w czoło stukał,
Niby do wspomnień dawnych uśpionych w nim pukał,
Na koniec, gryząc palce, do krwi się zadrasnął
I na cały głos: «Dobrze, dobrze mi tak!» wrzasnął.
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We dworze, gdzie przed chwilą tyle było krzyku,
Teraz pusto i głucho jak na mogilniku:
Wszyscy ruszyli w pole. Tadeusz nadstawił
Uszu i ręce do nich jak trąbki przyprawił;
Słuchał, aż mu wiatr przyniósł, wiejący od puszczy,
Odgłosy trąb i wrzaski polującej tłuszczy.

Koń Tadeusza czekał w stajni osiodłany.
Wziął więc flintę, skoczył nań i jak opętany
Pędził ku karczmom, które stały przy kaplicy,
Kędy mieli się rankiem zebrać obławnicy.

Dwie chyliły się karczmy po dwóch stronach drogi,
Oknami wzajem sobie grożące jak wrogi.
Stara należy z prawa do zamku dziedzica;
Nową, na złość zamkowi, postawił Soplica.
W tamtej, jak w swym dziedzictwie, rej wodził Gerwazy,
W tej najwyższe za stołem brał miejsce Protazy.

Nowa karczma nie była ciekawa z pozoru258.
Stara wedle dawnego zbudowana wzoru,
Który był wymyślony od tyryjskich259 cieśli,
A potem go Żydowie po świecie roznieśli:
Rodzaj architektury obcym budowniczym
Wcale nieznany; my go od Żydów dziedziczym.
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Karczma z przodu jak korab260, z tyłu jak świątynia:
Korab, istna Noego czworogranna261 skrzynia,
Znany dziś pod prostackim nazwiskiem stodoły;
Tam różne są zwierzęta, konie, krowy, woły,
Kozy brodate; w górze zaś ptactwa gromady,
I płazów choć po parze, są też i owady.
Część tylna, na kształt dziwnej świątyni stawiona,
Przypomina z pozoru ów gmach Salomona,
Który pierwsi ćwiczeni w budowań rzemieśle
Hiramscy na Syjonie wystawili cieśle.
Żydzi go naśladują dotąd we swych szkołach,
A szkół rysunek widny w karczmach i stodołach.
Dach z dranic i ze słomy, spiczasty, zadarty,
Pogięty jako kołpak żydowski podarty.
Ze szczytu wytryskują krużganku krawędzie,
Oparte na drewnianym licznych kolumn rzędzie.
Kolumny, co jest wielkie architektów dziwo,
Trwałe, chociaż wpół zgniłe i stawione krzywo,
Jako w wieży pizańskiej, nie podług modelów
Greckich, bo są bez podstaw i bez kapitelów.
Nad kolumnami biegą wpółokrągłe łuki,
Także z drzewa, gotyckiej naśladowstwo sztuki.
Z wierzchu ozdoby sztuczne, nie rylcem, nie dłutem,
Ale zręcznie ciesielskim wyrzezane sklutem262,
Krzywe jak szabasowych ramiona świeczników;
Na końcu wiszą gałki, coś na kształt guzików,
Które Żydzi modląc się na łbach zawieszają
I które po swojemu cyces nazywają.
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Słowem, z daleka karczma chwiejąca się, krzywa,
Podobna jest do Żyda, gdy się modląc kiwa:
Dach jak czapka, jak broda strzecha roztrzęsiona,
Ściany dymne i brudne jak czarna opona,
A z przodu rzeźba sterczy jak cyces na czole.

W środku karczmy jest podział jak w żydowskiej szkole:
Jedna część, pełna izbic ciasnych i podłużnych,
Służy dla dam wyłącznie i panów podróżnych;
W drugiej ogromna sala: koło każdej ściany
Ciągnie się wielonożny stół wąski, drewniany;
Przy nim stołki, choć niższe, podobne do stoła,
Jako dzieci do ojca.

Na stołkach dokoła
Siedziały chłopy, chłopki tudzież szlachta drobna,
Wszyscy rzędem; ekonom sam siedział z osobna.
Po rannej mszy z kaplicy, że była niedziela,
Zabawić się i wypić przyszli do Jankiela.
Przy każdym już szumiała siwą wódką czarka,
Ponad wszystkimi z butlą biegała szynkarka.
W środku arendarz263 Jankiel, w długim aż do ziemi
Szarafanie264, zapiętym haftkami srebrnemi,
Rękę jedną za czarny pas jedwabny wsadził,
Drugą poważnie sobie siwą brodę gładził;
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Rzucając wkoło okiem rozkazy wydawał,
Witał wchodzących gości, przy siedzących stawał
Zagajając rozmowę, kłótliwych zagadzał,
Lecz nie służył nikomu: tylko się przechadzał.
Żyd stary i powszechnie znany z poczciwości,
Od lat wielu dzierżawił karczmę, a nikt z włości,
Nikt ze szlachty nie zaniósł nań skargi do dworu.
O cóż skarżyć? Miał trunki dobre do wyboru,
Rachował się ostrożnie, lecz bez oszukaństwa,
Ochoty nie zabraniał, nie cierpiał pijaństwa,
Zabaw wielki miłośnik: u niego wesele
I chrzciny obchodzono, on w każdą niedzielę
Kazał do siebie ze wsi przychodzić muzyce,
Przy której i basetla była, i kozice.

Muzykę znał, sam słynął muzycznym talentem;
Z cymbałami, narodu swego instrumentem,
Chadzał niegdyś po dworach i graniem zdumiewał,
I pieśniami, bo biegle i uczenie śpiewał.
Chociaż Żyd, dosyć czystą miał polską wymowę,
Szczególniej zaś polubił pieśni narodowe;
Przywoził mnóstwo z każdej za Niemen wyprawy,
Kołomyjek265 z Halicza, mazurów266 z Warszawy;
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Wieść, nie wiem czyli pewna, w całej okolicy
Głosiła, że on pierwszy przywiózł z zagranicy
I upowszechnił wówczas, w tamecznym powiecie,
Ową piosenkę, sławną dziś na całym świecie,
A którą po raz pierwszy na ziemi Auzonów267

Wygrały Włochom polskie trąby legijonów268.
Talent śpiewania bardzo na Litwie popłaca,
Jedna miłość u ludzi, wsławia i wzbogaca:
Jankiel zrobił majątek; syt zysków i chwały,
Zawiesił dźwięcznostrunne na ścianie cymbały;
Osiadłszy z dziećmi w karczmie, zatrudniał się szynkiem,
Przy tym w pobliskim mieście był też podrabinkiem,
A zawsze miłym wszędzie gościem i domowym
Doradcą; znał się dobrze na handlu zbożowym,
Na wicinnym269: potrzebna jest znajomość taka
Na wsi. Miał także sławę dobrego Polaka.

On pierwszy zgodził kłótnie, często nawet krwawe,
Między dwiema karczmami: obie wziął w dzierżawę;
Szanowali go równie i starzy stronnicy
Horeszkowscy, i słudzy Sędziego Soplicy.
On sam powagę umiał utrzymać nad groźnym
Klucznikiem horeszkowskim i kłótliwym Woźnym;
Przed Jankielem tłumili dawne swe urazy
Gerwazy, groźny ręką, językiem Protazy.
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Gerwazego nie było; ruszył na obławę,
Nie chcąc, aby tak ważną i trudną wyprawę
Odbył sam Hrabia, młody i niedoświadczony;
Poszedł więc z nim dla rady tudzież dla obrony.

Dziś miejsce Gerwazego, najdalsze od progu,
Między dwiema ławami, w samym karczmy rogu,
Zwane pokuciem270, kwestarz ksiądz Robak zajmował.
Jankiel go tam posadził. Widać, że szanował
Wysoko bernardyna: bo skoro dostrzegał
Ubytek w jego szklance, natychmiast podbiegał
I rozkazał dolewać lipcowego miodu.
Słychać, że z bernardynem znali się za młodu,
Kędyś tam w cudzych krajach. Robak często chadzał
Nocą do karczmy, tajnie z Żydem się naradzał
O ważnych rzeczach; słychać było, że towary
Ksiądz przemycał — lecz potwarz ta niegodna wiary.

Robak, wsparty na stole, wpół głośno rozprawiał,
Tłum szlachty go otaczał i uszy nadstawiał,
I nosy ku księdzowskiej chylił tabakierze;
Brano z niej, i kichała szlachta jak moździerze.

«Reverendissime271 — rzekł kichnąwszy Skołuba —
To mi tabaka, co to idzie aż do czuba!
Od czasu jak nos dźwigam (tu głasnął nos długi)
Takiej nie zażywałem (tu kichnął raz drugi);
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Prawdziwa bernardynka, pewnie z Kowna rodem,
Miasta sławnego w świecie tabaką i miodem.
Byłem tam lat już…» — Robak przerwał mu: «Na zdrowie
Wszystkim waszmościom, moi mościwi panowie!
Co się tabaki tyczy, hem, ona pochodzi
Z dalszej strony, niż myśli Skołuba dobrodziéj:
Pochodzi z Jasnej Góry. Księża paulinowie
Tabakę taką robią w mieście Częstochowie,
Kędy jest obraz tylu cudami wsławiony,
Bogarodzicy Panny, Królowej Korony
Polskiej… zowią ją dotąd i Księżną Litewską —
Koronęć jeszcze dotąd piastuje królewską…
Lecz na Litewskim Księstwie teraz syzma272 siedzi!»
«Z Częstochowy? — rzekł Wilbik. — Byłem tam 
w spowiedzi,
Kiedym na odpust chodził lat temu trzydzieście.
Czy to prawda, że Francuz gości teraz w mieście,
Że chce kościół rozwalać i skarbiec zabierze:
Bo to wszystko w Litewskim stoi Kuryjerze?»
«Nieprawda — rzekł bernardyn — nie! Pan Najjaśniejszy,
Napoleon, katolik jest najprzykładniejszy:
Wszak go papież namaścił, żyją z sobą w zgodzie
I nawracają ludzi w francuskim narodzie,
Który się trochę popsuł. Prawda, z Częstochowy
Oddano wiele srebra na skarb narodowy
Dla ojczyzny, dla Polski; sam Pan Bóg tak każe:
Skarbcem ojczyzny zawsze są Jego ołtarze.
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Wszakże w Warszawskim Księstwie mamy sto tysięcy
Wojska polskiego, może wkrótce będzie więcéj:
A któż wojsko opłaci? czy nie wy, Litwini?
Wy tylko grosz dajecie do moskiewskiej skrzyni».
«Kat by dał — krzyknął Wilbik — gwałtem od nas biorą».
«Oj, dobrodzieju — chłopek ozwał się z pokorą,
Pokłoniwszy się księdzu i skrobiąc się w głowę —
Już to szlachcie, to jeszcze bieda przez połowę;
Lecz nas drą jak na łyka…» «Cham! — Skołuba krzyknął —
Głupi, tobieć to lepiej, tyś chłopie przywyknął,
Jak węgorz do odarcia: lecz nam urodzonym,
Nam wielmożnym, do złotych swobód wzwyczajonym!
Ach, bracia! wszak to dawniej szlachcic na zagrodzie…
(«Tak, tak — krzyknęli wszyscy — równy wojewodzie!»)
Dziś nam szlachectwa przeczą, każą nam drabować273

Papiery, i szlachectwa papierem próbować».
«Jeszcze Waszeci mniejsza — zawołał Juraha —
Waszeć z pradziadów chłopów uszlachcony szlacha;
Ale ja, z kniaziów! Pytać u mnie o patenta,
Kiedym został szlachcicem? Sam Bóg to pamięta!
Niechaj Moskal w las idzie pytać się dębiny,
Kto jej dał patent rosnąć nad wszystkie krzewiny».
«Kniaziu — rzekł Żagiel — świeć waść baki lada komu,
Tu znajdziesz pono mitry i w niejednym domu».
«Waść ma krzyż w herbie — wołał Podhajski — to skryta
Aluzyja, że w rodzie bywał neofita».
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«Fałsz — przerwał Birbasz — Przecież ja z tatarskich hrabiów
Pochodzę, a mam krzyże nad herbem Korabiów».
«Poraj — krzyknął Mickiewicz — z mitrą w polu złotym,
Herb książęcy, Stryjkowski gęsto pisze o tym».

Za czym wielkie powstały w całej karczmie szmery.
Ksiądz bernardyn uciekł się do swej tabakiery;
W kolej częstował mówców. Gwar zaraz ucichnął;
Każdy zażył przez grzeczność i kilkakroć kichnął.
Bernardyn, korzystając z przerwy, mówił daléj:
«Oj, wielcy ludzie od tej tabaki kichali!
Czy uwierzycie państwo, że z tej tabakiery,
Pan jenerał Dąbrowski zażył razy cztery?»
«Dąbrowski?» — zawołali. «Tak, tak, on, jenerał.
Byłem w obozie, gdy on Gdańsk Niemcom odbierał;
Miał coś pisać; bojąc się, ażeby nie zasnął,
Zażył, kichnął, dwakroć mię po ramieniu klasnął:
»Księże Robaku — mówił — księże bernardynie,
Obaczymy się w Litwie może nim rok minie;
Powiedz Litwinom, niech mnie czekają z tabaką
Częstochowską, nie biorę innej tylko taką».
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Mowa księdza wzbudziła takie zadziwienie,
Taką radość, że całe huczne zgromadzenie
Milczało chwilę; potem na pół ciche słowa
Powtarzano: «Tabaka z Polski? Częstochowa?
Dąbrowski? Z ziemi włoskiej?…» Aż na koniec razem,
Jakby myśl z myślą, wyraz sam zbiegł się z wyrazem,
Wszyscy jednogłośnie, jak na dane hasło,
Krzyknęli: «Dąbrowskiego!» Wszystko razem wrzasło,
Wszystko się uścisnęło: chłop z tatarskim hrabią,
Mitra z Krzyżem, Poraje z Gryfem i z Korabią;
Zapomnieli wszystkiego, nawet bernardyna,
Tylko śpiewali krzycząc: «Wódki, miodu, wina!»

Długo się przysłuchiwał ksiądz Robak piosence,
Na koniec chciał ją przerwać; wziął w obydwie ręce
Tabakierkę, kichaniem melodyję zmieszał,
I nim się nastroili, tak mówić pośpieszał:
«Chwalicie mą tabakę, mości dobrodzieje;
Obaczcież, co się wewnątrz tabakierki dzieje».
Tu, wycierając chustką zabrudzone denko,
Pokazał malowaną armiję maleńką
Jak rój much; w środku jeden człowiek na rumaku,
Wielki jako chrząszcz, siedział, pewnie wódz orszaku;
Spinał konia, jak gdyby chciał skakać w niebiosa,
Jedną rękę na cuglach, drugą miał u nosa:
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«Przypatrzcie się — rzekł Robak — tej groźnej postawie:
Zgadnijcie czyja? — Wszyscy patrzyli ciekawie.—
Wielki to człowiek, cesarz, ale nie Moskali,
Ich carowie tabaki nigdy nie bierali…»
«Wielki człowiek — zawołał Cydzik — a w kapocie?
Ja myśliłem, że wielcy ludzie chodzą w złocie:
Bo u Moskalów lada jenerał, mospanie,
To tak świeci się w złocie jak szczupak w szafranie».
«Ba — przerwał Rymsza — przecież widziałem za młodu
Kościuszkę, naczelnika naszego narodu:
Wielki człowiek! A chodził w krakowskiej sukmanie,
To jest czamarce». «W jakiej czamarce, mospanie? —
Odparł Wilbik. — To przecież zwano taratatką».
«Ale tamta z frędzlami, ta jest całkiem gładką» —
Krzyknął Mickiewicz. Zatem wszczynały się swary
O różnych taratatki kształtach i czamary.

Przemyślny Robak, widząc, że się tak rozpryska
Rozmowa, jął ją znowu zbierać do ogniska,
Do swojej tabakiery; częstował, kichali,
Życzyli sobie zdrowia, on rzecz ciągnął daléj:
«Gdy cesarz Napoleon w potyczce zażywa
Raz po raz, to znak pewny, że bitwę wygrywa.
Na przykład pod Austerlitz: Francuzi tak stali
Z armatami, a na nich biegła ćma Moskali.
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Cesarz patrzył i milczał. Co Francuzi strzelą,
To Moskale pułkami jak trawa się ścielą:
Pułk za pułkiem cwałował i spadał z kulbaki;
Co pułk spadnie, to cesarz zażyje tabaki.
Aż w końcu, Aleksander ze swoim braciszkiem
Konstantym i z niemieckim cesarzem Franciszkiem,
W nogi z pola; więc cesarz, widząc, że po walce,
Spojrzał na nich, zaśmiał się i otrząsnął palce.
Otóż, jeśli kto z panów, coście tu przytomni,
Będzie w wojsku cesarza, niech to sobie wspomni».

«Ach — zawołał Skołuba — mój księże kwestarzu!
Kiedyż to będzie! Wszak to ile w kalendarzu
Jest świąt, na każde święto Francuzów nam wróżą:
Wygląda człek, wygląda, aż się oczy mrużą;
A Moskal jak nas trzymał, tak trzyma za szyję.
Pono nim słońce wnidzie, rosa oczy wyje».

«Mospanie — rzekł bernardyn — babska rzecz narzekać,
A żydowska rzecz ręce założywszy czekać,
Nim kto w karczmę zajedzie i do drzwi zapuka.
Z Napoleonem pobić Moskalów nie sztuka.
Jużci on Szwabom skórę trzy razy wymłócił,
Brzydkie Prusactwo zdeptał, Anglików wyrzucił
Het za morze, Moskalom zapewne wygodzi;
Ale co stąd wyniknie, wie asan dobrodziéj?
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Oto, szlachta litewska wtenczas na koń wsiędzie274

I szable weźmie, kiedy bić się z kim nie będzie;
Napoleon sam wszystkich pobiwszy, nareszcie
Powie: »Obejdę się ja bez was, kto jesteście?«
Więc nie dość gościa czekać, nie dość i zaprosić,
Trzeba czeladkę zebrać i stoły pownosić,
A przed ucztą potrzeba dom oczyścić z śmieci,
Oczyścić dom, powtarzam, oczyścić dom, dzieci!»

Nastąpiło milczenie, potem głosy w tłumie:
«Jakże to dom oczyścić, jak to ksiądz rozumie?
Jużci my wszystko zrobim, na wszystko gotowi;
Tylko niech ksiądz dobrodziej jaśniej się wysłowi».

Ksiądz poglądał za okno, przerwawszy rozmowę;
Ujrzał coś ciekawego, z okna wytknął głowę,
Po chwili rzekł powstając: «Dziś czasu nie mamy;
Potem o tym obszerniej z sobą pogadamy.
Jutro będę dla sprawy w powiatowym mieście;
I do waszmościów z drogi zajadę po kweście».

«Niech też do Niehrymowa ksiądz na nocleg zdąży —
Rzekł ekonom — rad będzie księdzu pan chorąży;
Wszakże na Litwie stare powiada przysłowie:
Szczęśliwy człowiek, jako kwestarz w Niehrymowie!»
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«I do nas — rzekł Zubkowski — wstąp jeżeli łaska;
Znajdzie się tam półsztuczek płótna, masła faska,
Baran lub krówka; wspomnij księże na te słowa:
Szczęśliwy człowiek, trafił jak ksiądz do Zubkowa».
«I do nas» — rzekł Skołuba. «Do nas — Terajewicz —
Żaden bernardyn głodny nie wyszedł z Pucewicz».
Tak cała szlachta prośbą i obietnicami
Przeprowadzała księdza; on już był za drzwiami.

On już pierwej przez okno ujrzał Tadeusza,
Który leciał gościńcem, w cwał, bez kapelusza,
Z głową schyloną, bladym, posępnym obliczem,
A konia ustawicznie bódł i kropił biczem.
Ten widok bardzo księdza bernardyna zmieszał,
Więc za młodzieńcem kroki szybkimi pośpieszał
Do wielkiej puszczy, która, jako oko sięga,
Czerniła się na całym brzegu widnokręga275.

Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy,
Aż do samego środka, do jądra gęstwiny?
Rybak ledwie u brzegów nawiedza dno morza;
Myśliwiec krąży koło puszcz litewskich łoża,
Zna je ledwie po wierzchu, ich postać, ich lice:
Lecz obce mu ich wnętrzne serca tajemnice;
Wieść tylko albo bajka wie, co się w nich dzieje.
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Bo gdybyś przeszedł bory i podszyte knieje,
Trafisz w głębi na wielki wał pniów, kłód, korzeni,
Obronny trzęsawicą, tysiącem strumieni
I siecią zielsk zarosłych, i kopcami mrowisk,
Gniazdami os, szerszeniów, kłębami wężowisk.
Gdybyś i te zapory zmógł nadludzkim męstwem,
Dalej spotkać się z większym masz niebezpieczeństwem:
Dalej co krok czyhają, niby wilcze doły,
Małe jeziorka, trawą zarosłe na poły,
Tak głębokie, że ludzie dna ich nie dośledzą
(Wielkie jest podobieństwo, że diabły tam siedzą).
Woda tych studni sklni się277, plamista rdzą krwawą,
A z wnętrza ciągle dymi, zionąc woń plugawą,
Od której drzewa wkoło tracą liść i korę;
Łyse, skarłowaciałe, robaczliwe278, chore,
Pochyliwszy konary mchem kołtunowate
I pnie garbiąc, brzydkimi grzybami brodate,
Siedzą wokoło wody jak czarownic kupa
Grzejąca się nad kotłem, w którym warzą trupa.

Za tymi jeziorkami już nie tylko krokiem,
Ale daremnie nawet zapuszczać się okiem,
Bo tam już wszystko mglistym zakryte obłokiem,
Co się wiecznie ze trzęskich279 oparzelisk wznosi.
A za tą mgłą na koniec (jak wieść gminna głosi)
Ciągnie się bardzo piękna, żyzna okolica,
Główna królestwa zwierząt i roślin stolica.
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W niej są złożone wszystkich drzew i ziół nasiona,
Z których się rozrastają na świat ich plemiona;
W niej, jak w arce Noego, z wszelkich zwierząt rodu
Jedna przynajmniej para chowa się dla płodu.
W samym środku (jak słychać) mają swoje dwory
Dawny Tur, Żubr i Niedźwiedź, puszcz imperatory;
Około nich na drzewach gnieździ się Ryś bystry
I żarłoczny Rosomak jak czujne ministry;
Dalej zaś, jak podwładni szlachetni wasale,
Mieszkają Dziki, Wilki i Łosie rogale.
Nad głowami Sokoły i Orłowie280 dzicy,
Żyjący z pańskich stołów dworscy zausznicy.
Te pary zwierząt główne i patryjarchalne,
Ukryte w jądrze puszczy, światu niewidzialne,
Dzieci swe ślą dla osad za granicę lasu,
A sami we stolicy używają wczasu281;
Nie giną nigdy bronią sieczną ani palną,
Lecz starzy umierają śmiercią naturalną.
Mają też i swój cmentarz282, kędy bliscy śmierci,
Ptaki składają pióra, czworonogi sierci:
Niedźwiedź, gdy zjadłszy zęby, strawy nie przeżuwa,
Jeleń zgrzybiały, gdy już ledwie nogi suwa,
Zając sędziwy, gdy mu już krew w żyłach krzepnie,
Kruk, gdy już posiwieje, sokół, gdy oślepnie,
Orzeł, gdy mu dziób stary tak się w kabłąk skrzywi,
Że zamknięty na wieki już gardła nie żywi283,
Idą na cmentarz. Nawet mniejszy zwierz, raniony
Lub chory, bieży umrzeć w swe ojczyste strony.
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Stąd to w miejscach dostępnych, kędy człowiek gości,
Nie znajdują się nigdy martwych zwierząt kości284.
Słychać, że tam w stolicy między zwierzętami
Dobre są obyczaje, bo rządzą się sami;
Jeszcze cywilizacją ludzką nie popsuci,
Nie znają praw własności, która świat nasz kłóci,
Nie znają pojedynków ni wojennej sztuki.
Jak ojce żyły w raju, tak dziś żyją wnuki,
Dzikie i swojskie razem, w miłości i zgodzie,
Nigdy jeden drugiego nie kąsa ni bodzie.
Nawet gdyby tam człowiek wpadł, chociaż niezbrojny,
Toby środkiem bestyi przechodził spokojny;
One by nań patrzyły tym wzrokiem zdziwienia,
Jakim w owym ostatnim szóstym dniu stworzenia
Ojce ich pierwsze, co się w ogrójcu gnieździły,
Patrzyły na Adama, nim się z nim skłóciły.
Szczęściem, człowiek nie zbłądzi do tego ostępu,
Bo Trud, i Trwoga, i Śmierć bronią mu przystępu.

Czasem tylko w pogoni zaciekłe ogary,
Wpadłszy niebacznie między bagna, mchy i jary,
Wnętrznej ich okropności rażone widokiem,
Uciekają skowycząc z obłąkanym wzrokiem;
I długo potem ręką pana już głaskane,
Drżą jeszcze u nóg jego strachem opętane.
Te puszcz stołeczne, ludziom nieznane tajniki,
W języku swoim strzelcy zowią: mateczniki.
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Głupi niedźwiedziu! gdybyś w mateczniku siedział,
Nigdy by się o tobie Wojski nie dowiedział;
Ale czyli pasieki zwabiła cię wonność,
Czy uczułeś do owsa dojrzałego skłonność,
Wyszedłeś na brzeg puszczy, gdzie się las przerzedził,
I tam zaraz leśniczy bytność twą wyśledził,
I zaraz obsaczniki, chytre nasłał szpiegi,
By poznać, gdzie popasasz i gdzie masz noclegi.
Teraz Wojski z obławą, już od matecznika
Postawiwszy szeregi, odwrót ci zamyka.

Tadeusz się dowiedział, że niemało czasu
Już przeszło, jak ogary wpadły w otchłań lasu.

Cicho. Próżno myśliwi natężają ucha;
Próżno jak najciekawszej mowy każdy słucha
Milczenia, długo w miejscu nieruchomy czeka:
Tylko muzyka puszczy gra do nich z daleka.
Psy nurtują po puszczy, jak pod morzem nurki,
A strzelcy, obróciwszy do lasu dwururki,
Patrzą Wojskiego. Ukląkł, ziemię uchem pyta;
Jako w twarzy lekarza wzrok przyjaciół czyta
Wyrok życia lub zgonu miłej im osoby,
Tak strzelcy, ufni w sztuki Wojskiego sposoby,
Topili w nim spojrzenia nadziei i trwogi.
«Jest! jest!» — wyrzekł półgłosem, zerwał się na nogi.
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On słyszał! Oni jeszcze słuchali; nareszcie
Słyszą: jeden pies wrzasnął, potem dwa, dwadzieście,
Wszystkie razem ogary rozpierzchnioną zgrają
Doławiają się, wrzeszczą, wpadły na trop, grają,
Ujadają. Już nie jest to powolne granie
Psów goniących zająca, lisa albo łanie;
Lecz wciąż wrzask krótki, częsty, ucinany, zjadły;
To nie na ślad daleki ogary napadły:
Na oko gonią. Nagle ustał krzyk pogoni,
Doszli zwierza. Wrzask znowu, skowyt: zwierz się broni
I zapewne kaleczy; śród ogarów grania285

Słychać coraz to częściej jęk psiego konania.

Strzelcy stali i każdy ze strzelbą gotową
Wygiął się jak łuk naprzód z wciśnioną286 w las głową.
Nie mogą dłużej czekać! Już ze stanowiska
Jeden za drugim zmyka i w puszczę się wciska,
Chcą pierwsi spotkać źwierza: choć Wojski ostrzegał,
Choć Wojski stanowiska na koniu obiegał,
Krzycząc, że czy kto prostym chłopem, czy paniczem,
Jeżeli z miejsca zejdzie, dostanie w grzbiet smyczem287!
Nie było rady! Wszyscy pomimo zakazu
W las pobiegli. Trzy strzelby huknęły od razu;
Potem wciąż kanonada, aż głośniej nad strzały
Ryknął niedźwiedź i echem napełnił las cały.
Ryk okropny, boleści, wściekłości, rozpaczy;
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Za nim wrzask psów, krzyk strzelców, trąby dojeżdżaczy
Grzmiały ze środka puszczy. Strzelcy — ci w las śpieszą,
Tamci kurki odwodzą, a wszyscy się cieszą;
Jeden Wojski w żałości, krzyczy, że chybiono.
Strzelcy i obławnicy poszli jedną stroną
Na przełaj źwierza, między ostępem i puszczą,
A niedźwiedź, odstraszony psów i ludzi tłuszczą288,
Zwrócił się nazad w miejsca mniej pilnie strzeżone
Ku polom, skąd już zeszły strzelcy rozstawione,
Gdzie tylko pozostali z mnogich łowczych szyków
Wojski, Tadeusz, Hrabia, z kilką289 obławników.

Tu las był rzadszy. Słychać z głębi ryk, trzask łomu;
Aż z gęstwy, jak z chmur, wypadł niedźwiedź 
na kształt gromu;
Wkoło psy gonią, straszą, rwą; on wstał na nogi
Tylne i spojrzał wkoło, rykiem strasząc wrogi,
I przednimi łapami to drzewa korzenie,
To pniaki osmalone, to wrosłe kamienie
Rwał, waląc w psów290 i w ludzi, aż wyłamał drzewo.
Kręcąc nim jak maczugą na prawo, na lewo,
Runął wprost na ostatnich strażników obławy:
Hrabię i Tadeusza. Oni bez obawy
Stoją w kroku, na źwierza wytknęli flint rury,
Jako dwa konduktory291 w łono ciemnej chmury;
Aż oba jednym razem pociągnęli kurki
(Niedoświadczeni!), razem zagrzmiały dwururki:
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Chybili. Niedźwiedź skoczył; oni tuż utkwiony
Oszczep jeden chwycili czterema ramiony,
Wydzierali go sobie. Spojrzą, aż tu z pyska
Wielkiego, czerwonego dwa rzędy kłów błyska,
I łapa z pazurami już się na łby spuszcza;
Pobledli, w tył skoczyli i, gdzie rzednie puszcza,
Zmykali. Zwierz za nimi wspiął się, już pazury
Zahaczał, chybił, podbiegł, wspiął się znów do góry
I czarną łapą sięgał Hrabiego włos płowy.
Zdarłby mu czaszkę z mozgów jak kapelusz z głowy,
Gdy Asesor z Rejentem wyskoczyli z boków,
A Gerwazy biegł z przodu o jakie sto kroków,
Z nim Robak, choć bez strzelby — i trzej w jednej chwili
Jak gdyby na komendę razem wystrzelili.
Niedźwiedź wyskoczył w górę jak kot przed chartami
I głową na dół runął, i czterma łapami
Przewróciwszy się młyńcem, cielska krwawe brzemię
Waląc tuż pod Hrabiego, zbił go z nóg na ziemię.
Jeszcze ryczał, chciał jeszcze powstać, gdy nań wsiadły
Rozjuszona Strapczyna i Sprawnik zajadły.
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Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty
Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął,
Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął,
Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha
I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha,
I zagrał: róg jak wicher wirowatym dechem,
Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem.
Umilkli strzelcy, stali szczwacze zadziwieni
Mocą, czystością, dziwną harmoniją pieni.
Starzec cały kunszt, którym niegdyś w lasach słynął,
Jeszcze raz przed uszami myśliwców rozwinął;
Napełnił wnet, ożywił knieje i dąbrowy,
Jakby psiarnię w nie wpuścił i rozpoczął łowy.
Bo w graniu była łowów historyja krótka:
Zrazu odzew dźwięczący, rześki — to pobudka;
Potem jęki po jękach skomlą — to psów granie;
A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot — to strzelanie.

Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.

Zadął znowu. Myśliłbyś292, że róg kształty zmieniał
I że w ustach Wojskiego to grubiał, to cieniał,
Udając głosy zwierząt: to raz w wilczą szyję
Przeciągając się, długo, przeraźliwie wyje;
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Znowu jakby w niedźwiedzie rozwarłszy się gardło,
Ryknął; potem beczenie żubra wiatr rozdarło.

Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.
Wysłuchawszy rogowej arcydzieło sztuki,
Powtarzały je dęby dębom, bukom buki.

Dmie znowu. Jakby w rogu były setne rogi,
Słychać zmieszane wrzaski szczwania293, gniewu, trwogi,
Strzelców, psiarni i zwierząt; aż Wojski do góry
Podniósł róg i tryumfu hymn uderzył w chmury.

Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.
Ile drzew, tyle rogów znalazło się w boru,
Jedne drugim pieśń niosą jak z choru do choru.
I szła muzyka coraz szersza, coraz dalsza,
Coraz cichsza i coraz czystsza, doskonalsza,
Aż znikła gdzieś daleko, gdzieś na niebios progu!

Wojski obiedwie ręce odjąwszy od rogu
Rozkrzyżował; róg opadł, na pasie rzemiennym
Chwiał się. Wojski z obliczem nabrzmiałym, promiennym,
Z oczyma wzniesionymi, stał jakby natchniony,
Łowiąc uchem ostatnie znikające tony.
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A tymczasem zagrzmiało tysiące oklasków,
Tysiące powińszowań i wiwatnych wrzasków.

Uciszono się z wolna i oczy gawiedzi
Zwróciły się na wielki, świeży trup niedźwiedzi.
Leżał krwią opryskany, kulami przeszyty,
Piersiami w gęszczę trawy wplątany i wbity;
Rozprzestrzenił szeroko przednie krzyżem łapy,
Dyszał jeszcze, wylewał strumień krwi przez chrapy,
Otwierał jeszcze oczy, lecz głowy nie ruszy;
Pijawki294 Podkomorzego dzierżą go pod uszy,
Z lewej strony Strapczyna, a z prawej zawisał
Sprawnik i dusząc gardziel krew czarną wysysał.

Za czym Wojski rozkazał kij żelazny włożyć
Psom między zęby i tak paszczęki roztworzyć.
Kolbami przewrócono na wznak zwierza zwłoki
I znów trzykrotny wiwat uderzył w obłoki.

«A co? — krzyknął Asesor, kręcąc strzelby rurą —
A co? fuzyjka moja? górą nasi, górą!
A co? fuzyjka moja? niewielka ptaszyna295,
A jak się popisała? To jej nie nowina:
Nie puści ona na wiatr żadnego ładunku.
Od książęcia Sanguszki mam ją w podarunku».
Tu pokazywał strzelbę przedziwnej roboty,
Choć maleńką, i zaczął wyliczać jej cnoty.
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«Ja biegłem — przerwał Rejent, otarłszy pot z czoła —
Biegłem tuż za niedźwiedziem; a pan Wojski woła:
»Stój na miejscu!« Jak tam stać? Niedźwiedź w pole wali,
Rwąc z kopyta jak zając coraz daléj, daléj;
Aż mi ducha nie stało, dobiec ni nadziei,
Aż spojrzę w prawo: sadzi, a tu rzadko w kniei,
Jak też wziąłem na oko: postójże, marucha,
Pomyśliłem, i basta: ot, leży bez ducha!
Tęga strzelba, prawdziwa to Sagalasówka,
Napis: Sagalas London à Bałabanówka…
(Sławny tam mieszka ślusarz Polak, który robił
Polskie strzelby, ale je po angielsku zdobił)».

«Jak to — parsknął Asesor — do kroćset niedźwiedzi!
To to niby pan zabił? Co też to Pan bredzi?»
«Słuchaj no — odparł Rejent — tu, panie, nie śledztwo,
Tu obława, tu wszystkich weźmiem na świadectwo…»

Więc kłótnia między zgrają wszczęła się zawzięta:
Ci stronę Asesora, ci brali Rejenta.
O Gerwazym nie wspomniał nikt, bo wszyscy biegli
Z boków i, co się z przodu działo, nie postrzegli.
Wojski głos zabrał: «Teraz jest przynajmniej za co;
Bo to, panowie, nie jest ów szarak ladaco,
To niedźwiedź; tu już nie żal poszukać odwetu,
Czy szerpentyną296, czyli nawet z pistoletu.
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Spór wasz trudno pogodzić, więc dawnym zwyczajem,
Na pojedynek nasze pozwolenie dajem.
Pamiętam, za mych czasów żyło dwóch sąsiadów,
Oba ludzie uczciwi, szlachta z prapradziadów,
Mieszkali po dwóch stronach nad rzeką Wilejką,
Jeden zwał się Domejko, a drugi Dowejko.
Do niedźwiedzicy oba razem wystrzelili:
Kto zabił, trudno dociec; strasznie się kłócili
I przysięgli strzelać się przez niedźwiedzią skórę:
To mi to po szlachecku, prawie rura w rurę.
Pojedynek ten wiele narobił hałasu;
Pieśni o nim śpiewano za owego czasu.
Ja byłem sekundantem; jak się wszystko działo,
Opowiem od początku historyję całą…»

Nim Wojski zaczął mówić, Gerwazy spór zgodził.
On niedźwiedzia z uwagą dokoła obchodził,
Nareszcie dobył tasak, rozciął pysk na dwoje
I w tylcu głowy, mózgu rozkroiwszy słoje,
Znalazł kulę, wydobył, suknią ochędożył297,
Przymierzył do ładunku, do flinty przyłożył,
A potem dłoń podnosząc i kulę na dłoni:
«Panowie — rzekł — ta kula nie jest z waszej broni,
Ona z tej Horeszkowskiej wyszła jednorurki
(Tu podniósł flintę starą, obwiązaną w sznurki),
Lecz nie ja wystrzeliłem. O, trzeba tam było
Odwagi; straszno wspomnieć, w oczach mi się ćmiło!
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Bo prosto biegli ku mnie oba paniczowie,
A niedźwiedź z tyłu już, już na Hrabiego głowie,
Ostatniego z Horeszków!… chociaż po kądzieli.
»Jezus Maria!« krzyknąłem i Pańscy anieli
Zesłali mi na pomoc księdza bernardyna.
On nas wszystkich zawstydził; oj, dzielny księżyna!
Gdym drżał, gdym się do cyngla dotknąć nie ośmielił,
On mi z rąk flintę wyrwał, wycelił298, wystrzelił:
Między dwie głowy strzelić! sto kroków! nie chybić!
I w sam środek paszczęki! tak mu zęby wybić!
Panowie! długo żyję: jednego widziałem
Człowieka, co mógł takim popisać się strzałem.
Ów głośny niegdyś u nas z tylu pojedynków,
Ów, co korki kobietom wystrzelał z patynków299,
Ów łotr nad łotry, sławny w czasy wiekopomne,
Ów Jacek, vulgo300 Wąsal — nazwiska nie wspomnę…
Ale mu nie czas teraz dojeżdżać niedźwiedzi;
Pewnie po same wąsy hultaj w piekle siedzi.
Chwała księdzu! dwom ludziom on życie ocalił —
Może i trzem: Gerwazy nie będzie się chwalił,
Ale gdyby ostatnie z krwi Horeszków dziecię
Wpadło w bestyi paszczę, nie byłbym na świecie,
I moje by tam stare pogryzł niedźwiedź kości;
Pójdź, księże, wypijemy zdrowie jegomości».
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Próżno szukano księdza; wiedzą tylko tyle,
Że po zabiciu źwierza zjawił się na chwilę,
Podskoczył ku Hrabiemu i Tadeuszowi,
A widząc, że obadwa301 cali są i zdrowi,
Podniósł ku niebu oczy, cicho pacierz zmówił
I pobiegł w pole szybko, jakby go kto łowił.

Tymczasem na Wojskiego rozkaz pęki wrzosu,
Suche chrusty i pniaki rzucono do stosu.
Bucha ogień, wyrasta szara sosna dymu,
I rozszerza się w górze na kształt baldakimu.
Nad płomieniem oszczepy złożono w koziołki,
Na grotach zawieszono brzuchate kociołki;
Z wozów niosą jarzyny, mąki i pieczyste,
I chleb.

Sędzia otworzył puzderko zamczyste,
W którym rzędami flaszek białe sterczą głowy;
Wybiera z nich największy kufel kryształowy
(Dostał go Sędzia w darze od księdza Robaka):
Wódka to gdańska, napój miły dla Polaka.
«Niech żyje — krzyknął Sędzia w górę wznosząc flaszę —
Miasto Gdańsk, niegdyś nasze, będzie znowu nasze!»
I lał srebrzysty likwor w kolej, aż na końcu
Zaczęło złoto kapać i błyskać na słońcu302.
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W kociołkach bigos grzano. W słowach wydać trudno
Bigosu smak przedziwny, kolor i woń cudną;
Słów tylko brzęk usłyszy i rymów porządek,
Ale treści ich miejski nie pojmie żołądek.
Aby cenić litewskie pieśni i potrawy,
Trzeba mieć zdrowie, na wsi żyć, wracać z obławy.

Przecież i bez tych przypraw potrawą nie lada
Jest bigos, bo się z jarzyn dobrych sztucznie składa.
Bierze się doń siekana, kwaszona kapusta,
Która, wedle przysłowia, sama idzie w usta;
Zamknięta w kotle, łonem wilgotnym okrywa
Wyszukanego cząstki najlepsze mięsiwa;
I praży się, aż ogień wszystkie z niej wyciśnie
Soki żywne, aż z brzegów naczynia war pryśnie
I powietrze dokoła zionie aromatem.

Bigos już gotów. Strzelcy z trzykrotnym wiwatem,
Zbrojni łyżkami, biegą i bodą naczynie;
Miedź grzmi, dym bucha, bigos jak kamfora ginie;
Zniknął, uleciał; tylko w czeluściach saganów
Wre para jak w kraterze zagasłych wulkanów.
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Kiedy się już do woli napili, najedli,
Źwierza na wóz złożyli, sami na koń siedli,
Radzi wszyscy, rozmowni, oprócz Asesora
I Rejenta; ci byli gniewliwsi niż wczora,
Kłócąc się o zalety, ten swej Sanguszkówki,
A ten bałabanowskiej swej Sagalasówki.
Hrabia też i Tadeusz jadą nieweseli,
Wstydząc się, że chybili i że się cofnęli:
Bo na Litwie, kto źwierza wypuści z obławy,
Długo musi pracować, nim poprawi sławy.

Hrabia mówił, że pierwszy do oszczepu godził,
I że spotkaniu z źwierzem Tadeusz przeszkodził;
Tadeusz utrzymywał, że będąc silniejszy
I do robienia ciężkim oszczepem zręczniejszy,
Chciał wyręczyć Hrabiego: tak sobie niekiedy
Przemawiali śród gwaru i wrzasku czeredy.

Wojski jechał pośrodku; staruszek szanowny,
Wesoły był nadzwyczaj i bardzo rozmowny.
Chcąc kłótników zabawić i do zgody dowieść,
Kończył im o Doweyce i Domeyce powieść:
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«Asesorze, jeżeli chciałem, byś z Rejentem
Pojedynkował, nie myśl, że jestem zawziętym
Na krew ludzką; broń Boże! Chciałem was zabawić,
Chciałem wam komedyję niby to wyprawić,
Wznowić koncept, który ja lat temu czterdzieście
Wymyśliłem — przedziwny! Wy młodzi jesteście,
Nie pamiętacie o nim; lecz za moich czasów,
Głośny był od tej puszczy do poleskich lasów.

Domeyki i Doweyki wszystkie sprzeciwieństwa
Pochodziły, rzecz dziwna, z nazwisk podobieństwa
Bardzo niewygodnego. Bo gdy w czas sejmików,
Przyjaciele Doweyki skarbili stronników,
Szepnął ktoś do szlachcica: »Daj kreskę Doweyce«.
A ten, nie dosłyszawszy, dał kreskę Domeyce.
Gdy na uczcie wniósł zdrowie marszałek Rupejko:
»Wiwat Doweyko!« — drudzy krzyknęli: »Domeyko!«
A kto siedział pośrodku, nie trafił do ładu,
Zwłaszcza przy niewyraźnej mowie w czas obiadu.

Gorzej było. Raz w Wilnie jakiś szlachcic pjany
Bił się w szable z Domeyką i dostał dwie rany;
Potem ów szlachcic, z Wilna wracając do domu,
Dziwnym trafem z Doweyką zjechał się u promu.
Gdy więc na jednym promie płynęli Wilejką,
Pyta sąsiada, kto on? odpowie: Doweyko —
Nie czekając, dobywa rapier spod kirejki303:
Czach, czach! i za Domeykę podciął wąs Doweyki.
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Wreszcie, jak na dobitkę, trzeba jeszcze było,
Żeby na polowaniu tak się wydarzyło,
Że stali blisko siebie oba imiennicy,
I do jednej strzelili razem niedźwiedzicy.
Prawda, że po ich strzale upadła bez duchu;
Ale już pierwej niosła z dziesiątek kul w brzuchu.
Strzelby z jednym kalibrem miało wiele osób:
Kto zabił niedźwiedzicę? dojdźże! jaki sposób?

Tu już krzyknęli: »Dosyć! Trzeba raz rzecz skończyć,
Bóg nas czy diabeł złączył, trzeba się rozłączyć;
Dwóch nas jak dwóch słońc pono zanadto na świecie!«
A więc do szerpentynek i stają na mecie.
Oba szanowni ludzie; co ich szlachta godzą,
To oni na się jeszcze zapalczywiej godzą.
Zmienili broń: od szabel szło na pistolety;
Stają, krzyczym, że nadto przybliżyli mety;
Oni na złość, przysięgli przez niedźwiedzią skórę
Strzelać się: śmierć niechybna! prawie rura w rurę.
Oba tęgo strzelali — »Sekunduj, Hreczecha!«
»Zgoda — rzekłem — niech zaraz dół wykopie klecha:
Bo taki spór nie może skończyć się na niczym;
Lecz bijcie się szlacheckim trybem, nie rzeźniczym.
Dosyć już mety zbliżać, widzę, żeście zuchy;
Chcecie strzelać się, rury oparłszy na brzuchy?
Ja nie pozwolę. Zgoda, że na pistolety;
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Lecz strzelać się nie z dalszej ani z bliższej mety,
Jak przez skórę niedźwiedzią. Ja rękami memi
Jako sekundant skórę rozciągnę na ziemi,
I ja sam was ustawię: Waść po jednej stronie
Stanie na końcu pyska, a Waść na ogonie«.
»Zgoda!« — wrzaśli; czas? — jutro; miejsce? — 
karczma Usza.
Rozjechali się. Ja zaś do Wirgilijusza…»

Tu Wojskiemu przerwał krzyk: «Wyczha!» Tuż spod koni
Smyknął szarak; już Kusy, już go Sokół goni.
Psy wzięto na obławę wiedząc, że z powrotem
Na polu łatwo można napotkać się z kotem304;
Bez smyczy szły przy koniach; gdy kota spostrzegły,
Wprzód nim strzelcy poszczuli, już za nim pobiegły.
Rejent też i Asesor chcieli końmi natrzeć;
Lecz Wojski wstrzymał krzycząc: «Wara! stać i patrzeć!
Nikomu krokiem ruszyć z miejsca nie dozwolę;
Stąd widzim wszyscy dobrze, zając idzie w pole».
W istocie, kot czuł z tyłu myśliwych i psiarnie,
Rwał w pole, słuchy wytknął jak dwa różki sarnie,
Sam szarzał się nad rolą długi, wyciągnięty,
Skoki pod nim sterczały jakby cztery pręty,
Rzekłbyś, że ich nie rusza, tylko ziemię trąca
Po wierzchu, jak jaskółka wodę całująca.
Pył za nim, psy za pyłem; z daleka się zdało,
Że zając, psy i charty jedne tworzą ciało:
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Jakby jakaś przez pole suwała się żmija,
Kot jak głowa, pył z tyłu jakby modra szyja,
A psami jak podwójnym ogonem wywija.

Rejent, Asesor patrzą, otworzyli usta,
Dech wstrzymali. Wtem Rejent pobladnął jak chusta,
Zbladł i Asesor; widzą… fatalnie się dzieje:
Owa żmija im dalej, tym bardziej dłużeje,
Już rwie się wpół, już znikła owa szyja pyłu,
Głowa już blisko lasu, ogony, gdzie z tyłu!
Głowa niknie; raz jeszcze jakby kto kutasem305

Mignął: w las wpadła; ogon urwał się pod lasem.

Biedne psy, ogłupiałe, biegały pod gajem,
Zdawały się naradzać, oskarżać nawzajem.
Wreszcie wracają, z wolna skacząc przez zagony,
Spuściły uszy, tulą do brzucha ogony
I przybiegłszy, ze wstydu nie śmieją wznieść oczu,
I zamiast iść do panów, stały na uboczu.

Rejent spuścił ku piersiom zasępione czoło,
Asesor rzucał okiem, ale niewesoło;
Potem zaczęli oba słuchaczom wywodzić:
Jak ich charty bez smycza nie nawykły chodzić,
Jak kot znienacka wypadł, jak źle był poszczuty
Na roli, gdzie psom chyba trzeba by wdziać buty,
Tak pełno wszędzie głazów i ostrych kamieni…
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Mądrze rzecz wyłuszczali szczwacze doświadczeni;
Myśliwi z tych mów wiele mogliby korzystać,
Lecz nie słuchali pilnie. Ci zaczęli świstać,
Ci śmiać się w głos, ci, mając niedźwiedzia w pamięci,
Gadali o nim, świeżą obławą zajęci.

Wojski ledwie raz okiem za zającem rzucił;
Widząc, że uciekł, głowę obojętnie zwrócił
I kończył rzecz przerwaną: «Na czym więc stanąłem?
Aha! na tym, że obu za słowo ująłem,
Iż będą strzelali się przez niedźwiedzią skórę…
Szlachta w krzyk: »To śmierć pewna! Prawie rura w rurę!«
A ja w śmiech. Bo mnie uczył mój przyjaciel Maro306,
Że skóra zwierza nie jest lada jaką miarą.
Wszak wiecie waćpanowie, jak królowa Dydo307

Przypłynęła do Libów i tam z wielką biédą
Wytargowała sobie taki ziemi kawał,
Który by się wołową skórą nakryć dawał308:
Na tym kawałku ziemi stanęła Kartago!
Więc ja to sobie w nocy rozbieram309 z uwagą.

Ledwie dniało, już z jednej strony taradejką310

Jedzie Doweyko, z drugiej na koniu Domeyko.
Patrzą, aż tu przez rzekę leży most kosmaty,
Pas ze skóry niedźwiedziej, porzniętej na szmaty.
Postawiłem Doweykę na źwierza ogonie
Z jednej strony, Domeykę zaś po drugiej stronie:
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»Pukajcie teraz — rzekłem — choć przez całe życie,
Lecz póty was nie spuszczę, aż się pogodzicie«.
Oni w złość; a tu szlachta kładnie się311 na ziemi
Od śmiechu, a ja z księdzem słowy poważnemi
Nuż im z Ewangelii312, z statutów dowodzić;
Nie ma rady: śmieli się i musieli zgodzić.

Spór ich potem w dozgonną przyjaźń się zamienił,
I Doweyko się z siostrą Domeyki ożenił;
Domeyko pojął siostrę szwagra, Doweykównę,
Podzielili majątek na dwie części równe,
A w miejscu, gdzie się zdarzył tak dziwny przypadek,
Pobudowawszy karczmę, nazwali Niedźwiadek».
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Księga piąta
Kłótnia

Plany myśliwskie Telimeny — Ogrodniczka wybiera się 
na wielki świat i słucha nauk opiekunki — Strzelcy wracają 
— Wielkie zadziwienie Tadeusza — Spotkanie się powtórne 
w Świątyni dumania i zgoda ułatwiona za pośrednictwem 
mrówek — U stołu wytacza się rzecz o łowach — Powieść 
Wojskiego o Rejtanie i księciu Denassów, przerwana — 
Zagajenie układów między stronami, także przerwane 
— Zjawisko z kluczem — Kłótnia — Hrabia z Gerwazym 
odbywają radę wojenną.

Wojski, chlubnie skończywszy łowy, wraca z boru,
A Telimena w głębi samotnego dworu
Zaczyna polowanie. Wprawdzie nieruchoma,
Siedzi z założonymi na piersiach rękoma,
Lecz myślą goni źwierzów dwóch; szuka sposobu,
Jak by razem obsaczyć i ułowić obu:
Hrabię i Tadeusza. Hrabia panicz młody,
Wielkiego domu dziedzic, powabnej urody,
Już trochę zakochany: cóż? może się zmienić!
Potem, czy szczerze kocha? czy się zechce żenić?
Z kobietą kilku laty starszą313! niebogatą!
Czy mu krewni pozwolą? co świat powie na to?
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Telimena, tak myśląc, z sofy się podniosła
I stanęła na palcach: rzekłbyś, że podrosła;
Odkryła nieco piersi, wygięła się bokiem,
I sama siebie pilnym obejrzała okiem,
I znowu zapytała o radę zwierciadła;
Po chwili wzrok spuściła, westchnęła i siadła.

Hrabia pan! zmienni w gustach są ludzie majętni!
Hrabia blondyn… blondyni nie są zbyt namiętni!
A Tadeusz? prostaczek! poczciwy chłopczyna!
Prawie dziecko! raz pierwszy kochać się zaczyna!
Pilnowany, niełacno314 zerwie pierwsze związki;
Przy tym dla Telimeny ma już obowiązki…
Mężczyźni, póki młodzi, chociaż w myślach zmienni,
W uczuciach są od dziadów stalsi, bo sumienni.
Długo serce młodzieńca, proste i dziewicze,
Chowa wdzięczność za pierwsze miłości słodycze!
Ono rozkosz i wita, i żegna z weselem,
Jak skromną ucztę, którą dzielim z przyjacielem.
Tylko stary pjanica315, gdy już spali trzewa316,
Brzydzi się trunkiem, którym nazbyt się zalewa.
Wszystko to Telimena dokładnie wiedziała,
Bo i rozum, i wielkie doświadczenie miała.
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Lecz co powiedzą ludzie?… Można im zejść z oczu,
W inne strony wyjechać, mieszkać na uboczu
Lub, co lepsza, wynieść się całkiem z okolicy,
Na przykład zrobić małą podróż do stolicy,
Młodego chłopca na świat wielki wyprowadzić,
Kroki jego kierować, pomagać mu, radzić,
Serce mu kształcić, mieć w nim przyjaciela, brata,
Nareszcie — użyć świata póki służą lata!…

Tak myśląc, po alkowie śmiało i wesoło
Przeszła się kilka razy. Znów spuściła czoło.

Warto by też pomyślić o Hrabiego losie…
Czyby się nie udało podsunąć mu Zosię?
Niebogata: lecz za to urodzeniem równa,
Z domu senatorskiego, jest dygnitarzówna.
Jeżeliby do skutku przyszło ożenienie,
Telimena w ich domu miałaby schronienie
Na przyszłość; krewna Zosi i Hrabiego swatka,
Dla młodego małżeństwa byłaby jak matka.

Po tej z sobą odbytej, stanowczej naradzie,
Woła przez okno Zosię, bawiącą się w sadzie.

Zosia w porannym stroju i z głową odkrytą
Stała, trzymając w ręku podniesione sito;
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Do nóg jej biegło ptastwo. Stąd kury szurpate
Toczą się kłębkiem; stamtąd kogutki czubate,
Wstrząsając koralowe na głowach szyszaki
I wiosłując skrzydłami przez bruzdy i krzaki,
Szeroko wyciągają ostrożaste317 pięty;
Za nimi z wolna indyk sunie się odęty
Sarkając na gderanie swej krzykliwej żony;
Ówdzie pawie jak tratwy długimi ogony
Sterują się po łące, a gdzieniegdzie z góry
Upada jak kiść śniegu gołąb srebrnopióry.
W pośrodku zielonego okręgu murawy,
Ściska się okrąg ptastwa, krzykliwy, ruchawy,
Opasany gołębi sznurem, na kształt wstęgi
Białej, środkiem pstrokaty w gwiazdy, w cętki, w pręgi.
Tu dzioby bursztynowe, tam czubki z korali
Wznoszą się z gęstwi pierza jak ryby spod fali,
Wysuwają się szyje i w ruchach łagodnych
Chwieją się ciągle na kształt tulipanów wodnych;
Tysiące oczu jak gwiazd błyskają ku Zosi.

Ona w środku wysoko nad ptastwem się wznosi;
Sama biała i w długą bieliznę ubrana
Kręci się, jak bijąca śród kwiatów fontanna;
Czerpie z sita i sypie na skrzydła i głowy,
Ręką jak perły białą, gęsty grad perłowy
Krup jęczmiennych. To ziarno godne pańskich stołów,
Robi się dla zaprawy litewskich rosołów;



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1644Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Zosia je wykradając z szafy ochmistrzyni318

Dla swego drobiu, szkodę w gospodarstwie czyni.

Usłyszała wołanie: «Zosiu!» To głos cioci!
Sypnęła razem ptastwu ostatek łakoci,
A sama kręcąc sito, jako tanecznica
Bębenek, i w takt bijąc, swawolna dziewica
Jęła skakać przez pawie, gołębie i kury:
Zmieszane ptastwo tłumnie furknęło do góry.
Zosia, stopami ledwie dotykając ziemi,
Zdawała się najwyżej bujać między niemi;
Przodem gołębie białe, które w biegu płoszy,
Leciały jak przed wozem bogini rozkoszy319.

Zosia przez okno z krzykiem do alkowy wpadła,
I na kolanach ciotki zadyszana siadła;
Telimena, całując i głaszcząc pod brodę,
Z radością zważa dziecka żywość i urodę
(Bo prawdziwie kochała swą wychowanicę).
Ale znowu poważnie nastroiła lice320,
Wstała i przechodząc się wszerz i wzdłuż alkowy,
Dzierżąc palec przy ustach, tymi rzekła słowy:

«Kochana Zosiu, już też całkiem zapominasz
I na stan, i na wiek twój: wszak to dziś zaczynasz
Rok czternasty. Czas rzucić indyki i kurki;
Fi! to godna zabawka dygnitarskiej córki!
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I z umurzaną321 dziatwą chłopską już do woli
Napieściłaś się! Zosiu, patrząc serce boli:
Opaliłaś okropnie płeć322, czysta Cyganka,
A chodzisz i ruszasz się jak parafijanka323.
Już ja temu wszystkiemu na przyszłość zaradzę;
Od dziś zacznę, dziś ciebie na świat wyprowadzę,
Do salonu, do gości — gości mamy siła324;
Patrzajżeż, ażebyś mnie wstydu nie zrobiła».

Zosia skoczyła z miejsca i klasnęła w dłonie,
I ciotce zawisnąwszy oburącz na łonie,
Płakała i śmiała się na przemian z radości.
«Ach ciociu, już tak dawno nie widziałam gości!
Od czasu, jak tu żyję z kury i indyki,
Jeden gość, co widziałam, to był gołąb dziki.
Już mi troszeczkę nudno tak siedzieć w alkowie;
Pan Sędzia nawet mówi, że to źle na zdrowie».

«Sędzia! — przerwała ciotka — ciągle mi dokuczał
Żeby cię na świat wywieść, ciągle pod nos mruczał
Że już jesteś dorosła: sam nie wie, co plecie,
Dziaduś, nigdy na wielkim niebywały świecie.
Ja wiem lepiej, jak długo trzeba się sposobić
Panience, by wyszedłszy na świat efekt zrobić.
Wiedz Zosiu, że kto rośnie na widoku ludzi,
Choć piękny, choć rozumny, efektów nie wzbudzi,
Gdy go wszyscy przywykną widzieć od maleńka;
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Lecz niechaj ukształcona, dorosła panienka,
Nagle ni stąd, ni zowąd przed światem zabłyśnie,
Wtenczas każdy się do niej przez ciekawość ciśnie,
Wszystkie jej ruchy, rzuty oczu jej uważa,
Słowa jej podsłuchiwa i drugim powtarza;
A kiedy wejdzie w modę raz młoda osoba,
Każdy ją chwalić musi, choć i nie podoba.
Znaleźć się, spodziewam się, że umiesz: w stolicy
Urosłaś; choć dwa lata mieszkasz w okolicy,
Nie zapomniałaś jeszcze całkiem Petersburka.
No, Zosiu, toaletę rób, dostań tam z biurka,
Nagotowane znajdziesz wszystko do ubrania.
Spiesz się, bo lada chwila wrócą z polowania».

Wezwano pokojowę i służącą dziewkę,
W naczynie srebrne wody wylano konewkę.
Zosia, jak wróbel w piasku, trzepioce się, myje
Z pomocą sługi ręce, oblicze i szyję.
Telimena otwiera petersburskie składy,
Dobywa flaszki perfum, słoiki pomady,
Pokrapia Zosię wkoło wyborną perfumą,
(Woń napełniła izbę) włos namaszcza gumą.
Zosia kładnie pończoszki białe, ażurowe,
I trzewiki warszawskie białe, atłasowe.
Tymczasem pokojowa sznurowała stanik,
Potem rzuciła na gors pannie pudermanik325;
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Zaczęto przypieczone zbierać papiloty,
Pukle, że nazbyt krótkie, uwito w dwa sploty,
Zostawując na czole i skroniach włos gładki;
Pokojowa zaś świeżo zebrane bławatki
Uwiązawszy w plecionkę daje Telimenie,
Ta ją do głowy Zosi przyszpila uczenie,
Z prawej strony na lewo: kwiat od bladych włosów
Odbijał bardzo pięknie, jak od zboża kłosów!
Zdjęto puderman, całe ubranie gotowe.
Zosia białą sukienkę wrzuciła przez głowę,
Chusteczkę batystową białą w ręku zwija,
I tak cała wygląda biała jak lilija.

Poprawiwszy raz jeszcze i włosów, i stroju,
Kazano jej wzdłuż i wszerz przejść się po pokoju.
Telimena uważa znawczyni oczyma,
Musztruje siostrzenicę, gniewa się i zżyma326;
Aż na dygnienie Zosi krzyknęła z rozpaczy:
«Ja nieszczęśliwa! Zosiu, widzisz co to znaczy
Żyć z gęśmi, z pastuchami! Tak nogi rozszerzasz
Jak chłopiec, okiem w prawo i w lewo uderzasz,
Czysta rozwódka!… Dygnij, patrz, jaka niezwinna!»
«Ach ciociu — rzekła smutnie Zosia — cóż ja winna!
Ciotka mnie zamykała; nie było z kim tańczyć,
Lubiłam z nudy ptastwo paść i dzieci niańczyć.
Ale poczekaj ciociu, niech no się pobawię
Trochę z ludźmi, obaczysz, jak się ja poprawię».
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«Już — rzekła ciotka — z dwojga złego, lepiej z ptastwem,
Niż z tym, co u nas dotąd gościło plugastwem;
Przypomnij tylko sobie, kto tu u nas bywał:
Pleban, co pacierz mruczał lub w warcaby grywał,
I palestra327 z fajkami! To mi kawalery!
Nabrałabyś się od nich pięknej manijery.
Teraz to pokazać się jest przynajmniej komu,
Mamy przecież uczciwe towarzystwo w domu.
Uważaj dobrze, Zosiu, jest tu Hrabia młody,
Pan dobrze wychowany, krewny wojewody,
Pamiętaj być mu grzeczną».

Słychać rżenie koni
I gwar myśliwców; już są pod bramą: to oni!
Wziąwszy Zosię pod rękę pobiegła do sali.
Myśliwi na pokoje jeszcze nie wchadzali;
Musieli po komnatach odmieniać swą odzież,
Nie chcąc wniść do dam w kurtkach. Pierwsza 
wpadła młodzież,
Pan Tadeusz i Hrabia, co żywo przebrani.

Telimena sprawuje obowiązki pani,
Wita wchodzących, sadza, rozmową zabawia,
I siostrzenicę wszystkim z kolei przedstawia:
Naprzód Tadeuszowi, jako krewną bliską.
Zosia grzecznie dygnęła, on skłonił się nisko,
Chciał coś do niej przemówić, już usta otworzył:
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Ale spojrzawszy w oczy Zosi, tak się strwożył,
Że stojąc niemy przed nią, to płonął, to bladnął;
Co było w jego sercu, on sam nie odgadnął.
Uczuł się nieszczęśliwym bardzo — poznał Zosię!
Po wzroście i po włosach światłych, i po głosie;
Tę kibić i tę główkę widział na parkanie,
Ten wdzięczny głos zbudził go dziś na polowanie.

Aż Wojski Tadeusza wyrwał z zamięszania;
Widząc, że bladnie i że na nogach się słania,
Radził mu odejść do swej izby dla spoczynku.
Tadeusz stanął w kącie, wsparł się na kominku,
Nic nie mówiąc — szerokie, obłędne źrenice
Obracał to na ciotkę, to na siostrzenicę.
Dostrzegła Telimena, iż pierwsze spojrzenie
Zosi tak wielkie na nim zrobiło wrażenie;
Nie odgadła wszystkiego, przecież pomięszana
Bawi gości, a z oczu nie spuszcza młodziana.
Wreszcie czas upatrzywszy ku niemu podbiega:
Czy zdrów? dlaczego smutny? pyta się, nalega,
Napomyka o Zosi, zaczyna z nim żarty;
Tadeusz nieruchomy, na łokciu oparty,
Nic nie gadając marszczył brwi i usta krzywił:
Tym bardziej Telimenę pomięszał i zdziwił.
Zmieniła więc natychmiast twarz i ton rozmowy,
Powstała zagniewana, i ostrymi słowy
Poczęła nań przymówki sypać i wyrzuty.
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Porwał się i Tadeusz jak żądłem ukłuty,
Spojrzał krzywo, nie mówiąc ani słowa, splunął,
Krzesło nogą odepchnął i z pokoju runął,
Trzasnąwszy drzwi za sobą. Szczęściem, że tej sceny
Nikt z gości nie uważał oprócz Telimeny.

Wyleciawszy przez bramę, biegł prosto na pole.
Jak szczupak, gdy mu oścień skróś piersi przekole,
Pluska się i nurtuje, myśląc że uciecze,
Ale wszędzie żelazo i sznur z sobą wlecze:
Tak i Tadeusz ciągnął za sobą zgryzoty,
Suwając się przez rowy i skacząc przez płoty,
Bez celu i bez drogi; aż niemało czasu
Nabłąkawszy się, w końcu wszedł w głębinę lasu
I trafił, czy umyślnie, czyli też przypadkiem,
Na wzgórek, co był wczora szczęścia jego świadkiem,
Gdzie dostał ów bilecik, zadatek kochania,
Miejsce, jak wiemy, zwane Świątynią dumania.

Gdy okiem wkoło rzuca, postrzega: to ona!
Telimena, samotna, w myślach pogrążona,
Od wczorajszej postacią i strojem odmienna,
W bieliźnie, na kamieniu, sama jak kamienna;
Twarz schyloną w otwarte utuliła dłonie,
Choć nie słyszysz szlochania, znać, że we łzach tonie.
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Daremnie broniło się serce Tadeusza;
Ulitował się, uczuł że go żal porusza.
Długo poglądał niemy, ukryty za drzewem,
Na koniec westchnął i rzekł sam do siebie z gniewem:
«Głupi! cóż ona winna, że się ja pomylił?»
Więc z wolna głowę ku niej zza drzewa wychylił —
Gdy nagle Telimena zrywa się z siedzenia,
Rzuca się w prawo, w lewo, skacze skróś strumienia,
Rozkrzyżowana, z włosem rozpuszczonym, blada,
Pędzi w las, podskakuje, przyklęka, upada,
I nie mogąc już powstać, kręci się po darni;
Widać z jej ruchów, w jakiej strasznej jest męczarni:
Chwyta się za pierś, szyję, za stopy, kolana.
Skoczył Tadeusz myśląc, że jest pomieszana328

Lub ma wielką chorobę329. Lecz z innej przyczyny
Pochodziły te ruchy.

U bliskiej brzeziny
Było wielkie mrowisko. Owad gospodarny
Snuł się wkoło po trawie, ruchawy i czarny.
Nie wiedzieć, czy z potrzeby czy z upodobania,
Lubił szczególnie zwiedzać Świątynię dumania;
Od stołecznego wzgórka aż po źródła brzegi
Wydeptał drogę, którą wiódł swoje szeregi.
Nieszczęściem, Telimena siedziała śród drożki:
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Mrówki, znęcone blaskiem bieluchnej pończoszki,
Wbiegły, gęsto zaczęły łaskotać i kąsać,
Telimena musiała uciekać, otrząsać,
Na koniec na murawie siąść i owad łowić.

Nie mógł jej swej pomocy Tadeusz odmówić:
Oczyszczając sukienkę, aż do nóg się zniżył,
Usta trafem ku skroniom Telimeny zbliżył —
W tak przyjaznej postawie, choć nic nie mówili
O rannych kłótniach swoich, przecież się zgodzili;
I nie wiedzieć, jak długo trwałaby rozmowa,
Gdyby ich nie przebudził dzwonek z Soplicowa —
Hasło wieczerzy.

Pora powracać do domu,
Zwłaszcza że słychać było opodal trzask łomu.
Może szukają? razem wracać nie wypada;
Więc Telimena w prawo pod ogród się skrada,
A Tadeusz na lewo biegł do wielkiej drogi.
Oboje w tym odwrocie mieli nieco trwogi:
Telimenie zdało się, że raz spoza krzaka
Błysła zakapturzona, chuda twarz Robaka;
Tadeusz widział dobrze, jak mu raz i drugi
Pokazał się na lewo cień biały i długi,
Co to było, nie wiedział, ale miał przeczucie,
Że to był Hrabia w długim, angielskim surducie.
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Wieczerzano w zamczysku. Uparty Protazy,
Nie dbając na wyraźne Sędziego zakazy,
W niebytność państwa znowu do zamku szturmował,
I kredens doń (jak mówi) zaintromitował330.

Goście weszli w porządku i stanęli kołem;
Podkomorzy najwyższe brał miejsce za stołem:
Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy,
Idąc kłaniał się damom, starcom i młodzieży;
Kwestarz nie był u stołu; miejsce bernardyna,
Po prawej stronie męża, ma Podkomorzyna,
Sędzia, kiedy już gości jak trzeba ustawił,
Żegnając po łacinie, stół pobłogosławił.
Mężczyznom dano wódkę; za czym wszyscy siedli,
I chłodnik zabielany milcząc żwawo jedli.

Po chłodniku szły raki, kurczęta, szparagi,
W towarzystwie kielichów węgrzyna, malagi.
Jedzą, piją, a milczą wszyscy. Nigdy pono331,
Od czasu jako mury zamku podźwigniono332,
Który uraczał hojnie tylu szlachty bratów,
Tyle wesołych słyszał i odbił wiwatów,
Nie pamiętano takiej posępnej wieczerzy;
Tylko pukanie korków i brzęki talerzy,
Odbijała zamkowa sień wielka i pusta:
Rzekłbyś, iż zły duch gościom zasznurował usta.
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Mnogie były powody milczenia. Myśliwi
Powrócili z ostępu dosyć gadatliwi,
Lecz gdy zapał ochłonął, myśląc nad obławą,
Postrzegają, że wyszli z niej z niewielką sławą:
Trzebaż było, ażeby jeden kaptur popi333,
Wyrwawszy się Bóg wie skąd, jak Filip z konopi334,
Przepisał wszystkich strzelców powiatu? O wstydzie!
Cóż o tym będą gadać w Oszmianie i Lidzie,
Które od wieków walczą z tutejszym powiatem
O pierwszeństwo w strzelectwie? Myślili więc nad tem.

Zaś Asesor i Rejent, prócz wspólnych niechęci,
Świeżą hańbę swych chartów mieli na pamięci.
W oczach im stoi niecny kot335: skoki wyciąga,
I omykiem336 spod gaju kiwając urąga,
I tym omykiem ćwiczy po sercach jak biczem…
Siedzieli z pochylonym ku misie obliczem.
Asesor nowe jeszcze miał powody żalów,
Patrząc na Telimenę i na swych rywalów.

Do Tadeusza siedzi Telimena bokiem,
Pomięszana337, zaledwie śmie nań rzucić okiem;
Chciała zasępionego Hrabiego zabawić,
Wyzwać w dłuższą rozmowę, w lepszy humor wprawić;
Bo Hrabia dziwnie kwaśny powrócił z przechadzki
A raczej, jako myślił Tadeusz, z zasadzki.
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Słuchając Telimeny, czoło podniósł hardo,
Brwi zmarszczył, spojrzał na nią ledwie nie z pogardą;
Potem przysiadł się, jak mógł najbliżej, do Zosi,
Nalewa jej do szklanki, talerze przynosi,
Prawi tysiąc grzeczności, kłania się, uśmiécha,
Czasem oczy wywraca i głęboko wzdycha.
Widać przecież, pomimo tak zręczne łudzenie,
Że umizgał się tylko na złość Telimenie:
Bo głowę odwracając, niby nieumyślnie,
Coraz ku Telimenie groźnym okiem błyśnie.

Telimena nie mogła pojąć, co to znaczy;
Ruszywszy ramionami, myśliła: dziwaczy!
Wreszcie nowym zalotom Hrabiego dość rada,
Zwróciła się do swego drugiego sąsiada.

Tadeusz też posępny, nic nie jadł, nic nie pił,
Zdawał się słuchać rozmów, oczy w talerz wlepił;
Telimena mu leje wino, on się gniewa
Na natrętność; pytany o zdrowie — poziewa.
Ma za złe (tak się zmienił jednego wieczora),
Że Telimena zbytnie338 do zalotów skora;
Gorszy się, że jej suknia tak wcięta głęboko,
Nieskromnie — a dopiero, kiedy podniósł oko!
Aż przeląkł się; bystrzejsze teraz miał źrenice.
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Ledwie spojrzał w rumiane Telimeny lice,
Odkrył od razu wielką, straszną tajemnicę —
Przebóg! naróżowana!

Czy róż w złym gatunku,
Czy jakoś na obliczu przetarł się z trafunku339:
Gdzieniegdzie zrzedniał, na wskroś grubszą płeć340 odsłania…
Może to sam Tadeusz, w Świątyni dumania,
Rozmawiając za blisko, omusknął z bielidła
Karmin lżejszy od pyłków motylego skrzydła;
Telimena wracała nazbyt śpieszno z lasu,
I poprawić kolory swe nie miała czasu:
Około ust szczególnie widne były piegi.
Nuż oczy Tadeusza, jako chytre szpiegi,
Odkrywszy jedną zdradę, poczną w kolej zwiedzać
Resztę wdzięków i wszędzie jakiś fałsz wyśledzać:
Dwóch zębów brakuje w ustach; na czole, na skroni
Zmarszczki; tysiąc zmarszczków341 pod brodą się chroni!

Niestety! Czuł Tadeusz, jak jest niepotrzebnie
Rzecz piękną nazbyt ściśle zważać; jak haniebnie,
Być szpiegiem swej kochanki; nawet jak szkaradnie,
Odmieniać smak i serce — lecz któż sercem władnie?
Darmo chce brak miłości zastąpić sumnieniem,
Chłód duszy ogrzać znowu jej wzroku promieniem:
Już ten wzrok, jako księżyc światły a bez ciepła,
Błyskał po wierzchu duszy, która do dna krzepła.
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Takie robiąc sam w sobie wyrzuty i skargi,
Pochylił w talerz głowę, milczał i gryzł wargi.

Tymczasem zły duch nową pokusą go wabi,
Podsłuchiwać, co Zosia mówiła do Hrabi.
Dziewczyna, uprzejmością Hrabiego ujęta,
Zrazu rumieniła się, spuściwszy oczęta,
Potem śmiać się zaczęli, w końcu rozmawiali
O jakimś niespodzianym w ogrodzie spotkaniu,
O jakimś po łopuchach i grzędach stąpaniu,
Tadeusz, wyciągnąwszy co najdłużej uszy,
Połykał gorzkie słowa i przetrawiał w duszy.
Okropną miał biesiadę. Jak w ogrodzie żmija
Dwoistym żądłem zioło zatrute wypija,
Potem skręci się w kłębek i na drodze legnie,
Grożąc stopie, co na nią nieostrożnie biegnie:
Tak Tadeusz, opiły trucizną zazdrości,
Zdawał się obojętny, a pękał ze złości.

W najweselszym zebraniu, niech się kilku gniewa,
Zaraz się ich ponurość na resztę rozlewa:
Strzelcy dawniej milczeli; druga stołu strona
Umilkła, Tadeusza żółcią342 zarażona.
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Nawet pan Podkomorzy nadzwyczaj ponury,
Nie miał ochoty gadać, widząc swoje córy,
Posażne i nadobne panny, w wieku kwiecie,
Zdaniem wszystkich najpierwsze partyje w powiecie,
Milczące, zaniedbane od milczącej młodzi.
Gościnnego Sędziego również to obchodzi;
Wojski zaś, uważając że tak wszyscy milczą,
Nazywał tę wieczerzę nie polską, lecz wilczą.

Hreczecha na milczenie miał słuch bardzo czuły.
Sam gawęda, i lubił niezmiernie gaduły.
Nie dziw! Ze szlachtą strawił życie na biesiadach,
Na polowaniach, zjazdach, sejmikowych radach:
Przywykł, żeby mu zawsze coś bębniło w uchu,
Nawet wtenczas, gdy milczał lub z placką za muchą
Skradał się, lub zamknąwszy oczy siadał marzyć;
W dzień szukał rozmów, w nocy musiano mu gwarzyć
Pacierze różańcowe albo gadać bajki.
Stąd też nieprzyjacielem zabitym był fajki,
Wymyślonej od Niemców, by nas zcudzoziemczyć;
Mawiał: Polskę oniemić, jest to Polskę zniemczyć.
Starzec, wiek przegwarzywszy, chciał spoczywać w gwarze;
Milczenie go budziło ze snu: tak młynarze,
Uśpieni kół turkotem, ledwie staną osie,
Budzą się krzycząc z trwogą: «A słowo stało się…»
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Wojski ukłonem dawał znak Podkomorzemu,
A ręką od ust lekko skinął ku Sędziemu,
Prosząc o głos. Panowie na ten ukłon niemy
Odkłonili się oba, co znaczy: prosiemy.
Wojski zagaił.

«Śmiałbym upraszać młodzieży,
Ażeby po staremu bawić u wieczerzy,
Nie milczeć i żuć: czy my ojce kapucyni?
Kto milczy między szlachtą, to właśnie tak czyni,
Jako myśliwiec, który nabój rdzawi w strzelbie.
Dlatego ja rozmowność naszych przodków wielbię:
Po łowach szli do stołu, nie tylko by jadać,
Ale aby nawzajem mogli się wygadać,
Co każdy miał na sercu; nagany, pochwały
Strzelców i obławników, ogary, wystrzały
Wywoływano na plac; powstawała wrzawa,
Miła uchu myśliwców jak druga obława.
Wiem, wiem, o co wam idzie. Ta czarnych trosk chmura
Pono z Robakowego wzniosła się kaptura!
Wstydzicie się swych pudeł! Niech was wstyd nie pali:
Znałem myśliwych lepszych od was, a chybiali;
Trafiać, chybiać, poprawiać, to kolej strzelecka.
Ja sam, chociaż ze strzelbą włóczę się od dziecka,
Chybiałem; chybiał sławny ów strzelec Tułoszczyk,
Nawet nie zawsze trafiał pan Rejtan nieboszczyk.
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O Rejtanie opowiem później. Co się tycze
Wypuszczenia z obławy, że oba panicze
Zwierzowi jak należy kroku nie dostali,
Choć mieli oszczep w ręku: tego nikt nie chwali
Ani gani. Bo zmykać, mając nabój w rurze,
Znaczyło po staremu być tchórzem nad tchórze;
Toż wystrzelić na oślep (jak to robi wielu),
Nie przypuściwszy źwierza, nie wziąwszy do celu,
Jest rzecz haniebna; ale kto dobrze wymierzy,
Kto przypuści do siebie źwierza jak należy,
Jeśli chybił, cofnąć się może bez sromoty,
Albo walczyć oszczepem — lecz z własnej ochoty,
A nie z musu: gdyż oszczep strzelcom poruczony
Nie dla natarcia, ale tylko dla obrony.
Tak było po staremu. A więc mnie zawierzcie,
I waszej rejterady do serca nie bierzcie,
Kochany Tadeuszku i wielmożny grafie;
Ilekroć zaś wspomnicie o dzisiejszym trafie,
Wspomnijcie też starego Wojskiego przestrogę:
Nigdy jeden drugiemu nie zachodzić w drogę,
Nigdy we dwóch nie strzelać do jednej źwierzyny».

Właśnie Wojski wymawiał to słowo: źwierzyny,
Gdy Asesor półgębkiem podszepnął: dziewczyny;
«Brawo!» krzyknęła młodzież, powstał szmer i śmiechy;
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Powtarzano z kolei przestrogę Hreczechy,
Mianowicie ostatnie słowo; ci źwierzyny,
A drudzy, w głos śmiejąc się, krzyczeli: dziewczyny.
Rejent szepnął: kobiety, Asesor: kokiety,
Utkwiwszy w Telimenie oczy jak sztylety.

Nie myślił wcale Wojski przymawiać nikomu,
Ani uważał, co tam szepczą po kryjomu;
Rad bardzo, że mógł damy i młodzież rozśmieszyć,
Zwrócił się ku myśliwcom, chcąc i tych pocieszyć;
I zaczął, nalewając sobie kielich wina:

«Nadaremnie oczyma szukam bernardyna;
Chciałbym mu opowiedzieć wypadek ciekawy,
Podobny do zdarzenia dzisiejszej obławy.
Klucznik mówił, że tylko znał jednego człeka,
Co tak celnie jak Robak mógł strzelić z daleka;
Ja zaś znałem drugiego: równie trafnym strzałem
Ocalił on dwóch panów; sam ja to widziałem,
Kiedy do nalibockich zaciągnęli lasów
Tadeusz Rejtan poseł i książę Denassów.
Nie zazdrościli sławie szlachcica panowie;
Owszem, u stołu pierwsi wnieśli jego zdrowie,
Nadawali mu wielkich prezentów bez liku,
I skórę zabitego dzika. O tym dziku
I o strzale, powiem wam jak naoczny świadek:
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Bo to był dzisiejszemu podobny przypadek,
A zdarzył się największym strzelcom za mych czasów,
Posłowi Rejtanowi i księciu Denassów».

A wtem ozwał się Sędzia nalewając czaszę:
«Piję zdrowie Robaka, Wojski, w ręce wasze!
Jeśli datkiem nie możem kwestarza zbogacić,
Postaramy się przecież za proch mu zapłacić:
Uręczamy343, że niedźwiedź zabity dziś w boru
Przez dwa lata wystarczy na kuchnię klasztoru.
Lecz skóry księdzu nie dam: lub gwałtem zabiorę,
Albo ją mnich ustąpić musi przez pokorę,
Albo ją kupię choćby dziesiątkiem soboli.
Skórą tą rozrządzimy wedle naszej woli:
Pierwszy wieniec i sławę już wziął sługa boży;
Skórę jaśnie wielmożny pan nasz Podkomorzy
Temu da, kto na drugą nagrodę zasłużył».

Podkomorzy pogładził czoło i brwi zmrużył;
Strzelcy zaczęli szemrać, każdy coś powiadał:
Tamten jak źwierza znalazł, ten jak ranę zadał,
Tamten psiarnię zawołał, ów źwierza nawrócił
Znowu w ostęp344. Asesor z Rejentem się kłócił,
Jeden wielbiąc przymioty swojej Sanguszkówki,
Drugi bałabanowskiej swej Sagalasówki.
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«Sędzio sąsiedzie — wreszcie wyrzekł Podkomorzy —
Pierwszą nagrodę słusznie zyskał sługa boży;
Lecz niełacno rozsądzić, kto jest po nim drugi,
Bo wszyscy zdają mi się mieć równe zasługi,
Wszyscy równi zręcznością, biegłością i męstwem.
Przecież dwóch dziś odznaczył los niebezpieczeństwem.
Dwaj byli niedźwiedziego najbliżsi pazura:
Tadeusz i pan Hrabia; im należy skóra.
Pan Tadeusz ustąpi (jestem tego pewny),
Jako młodszy i jako gospodarza krewny;
Więc spolia opima345 weźmiesz, mości Hrabia:
Niech ten łup twą strzelecką komnatę ozdabia,
Niechaj pamiątką będzie dzisiejszej zabawy,
Godłem szczęścia łowczego, bodźcem przyszłej sławy».

Umilknął wesół, myśląc, że Hrabię ucieszył;
Nie wiedział, jak boleśnie serce jego przeszył.
Bo Hrabia, na strzeleckiej komnaty wspomnienie,
Mimowolnie wzrok podniósł: a te łby jelenie,
Te gałęziste rogi, jakby las wawrzynów
Zasiany ręką ojców na wieńce dla synów,
Te rzędami portretów zdobione filary,
Ten w sklepieniu błyszczący herb Półkozic stary,
Ozwały się doń zewsząd głosami przeszłości.
Zbudził się z marzeń, wspomniał gdzie, u kogo gości:
Dziedzic Horeszków, gościem śród swych własnych progów,
Biesiadnikiem Sopliców, swych odwiecznych wrogów!
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A przy tym zawiść, którą czuł dla Tadeusza,
Tym mocniej Hrabię przeciw Soplicom porusza.

Rzekł więc z gorzkim uśmiechem: «Mój domek zbyt mały,
Nie ma godnego miejsca na dar tak wspaniały;
Niech lepiej niedźwiedź czeka pośród tych rogaczy,
Aż mi go Sędzia razem z zamkiem oddać raczy».

Podkomorzy zgadując, na co się zanosi,
Zadzwonił w tabakierkę złotą, o głos prosi.
«Godzieneś pochwał — rzecze — Hrabio, mój sąsiedzie,
Że dbasz o interesa nawet przy obiedzie,
Nie tak jak modni wieku twojego panicze,
Żyjący bez rachunku. Ja tuszę i życzę
Zgodą zakończyć moje sądy podkomorskie.
Dotąd jedyna trudność jest o fundum dworskie:
Mam już projekt zamiany, fundum346 wynagrodzić
Ziemią, w sposób następny347…» Tu zaczął wywodzić
Porządnie (jak zwykł zawsze) plan przyszłej zamiany.
Już był w połowie rzeczy: gdy ruch niespodziany
Wszczął się na końcu stoła348. Jedni coś postrzegli,
Wskazują palcem; drudzy oczyma tam biegli,
Aż wreszcie wszystkie głowy, jak kłosy schylone
Wstecznym wiatrem, w przeciwną zwróciły się stronę
W kąt.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1665Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Z kąta, kędy wisiał portret nieboszczyka,
Ostatniego z rodziny Horeszków Stolnika,
Z małych drzwiczek, ukrytych pomiędzy filary,
Wysunęła się cicho postać, na kształt mary:
Gerwazy; poznano go po wzroście, po licach,
Po srebrzystych na żółtej kurcie Półkozicach.
Stąpał jako słup prosto, niemy i surowy,
Nie zdjąwszy czapki, nawet nie schyliwszy głowy;
W ręku trzymał błyszczący klucz jakby puginał349,
Odemknął szafę i w niej coś kręcić zaczynał.

Stały w dwóch kątach sieni, wsparte o filary,
Dwa kurantowe, w szafach zamknięte zegary;
Dziwaki stare, dawno ze słońcem w niezgodzie,
Południe wskazywały często o zachodzie.
Gerwazy nie przybrał się machiny naprawić,
Ale bez nakręcenia nie chciał jej zostawić:
Dręczył kluczem zegary każdego wieczora;
Właśnie teraz przypadła nakręcania pora.
Gdy Podkomorzy sprawą zajmował uwagę
Stron interesowanych, on pociągnął wagę:
Zgrzytnęły wyszczerbionym zębem koła rdzawe,
Wzdrygnął się Podkomorzy i przerwał rozprawę.
«Bracie — rzekł — odłóż nieco twą pilną robotę»
I kończył plan zamiany. Lecz Klucznik na psotę
Jeszcze silniej pociągnął drugiego ciężaru;



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1666Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

I wnet gil, który siedział na wierzchu zegaru,
Trzepiocąc skrzydłem zaczął ciąć kurantów nuty.
Ptak sztucznie wyrobiony, szkoda, że zepsuty,
Ząjąkał się i piszczał, im dalej, tym gorzéj.
Goście w śmiech; musiał przerwać znowu Podkomorzy.
«Mości Kluczniku — krzyknął — lub raczej puszczyku,
Jeśli dziób twój szanujesz, dość mi tego krzyku».

Ale Gerwazy groźbą wcale się nie strwożył;
Prawą rękę poważnie na zegar położył,
A lewą wziął się pod bok. Tak oburącz wsparty,
«Podkomorzeńku! — krzyknął — wolne pańskie żarty,
Wróbel mniejszy niż puszczyk, a na swoich wiorach
Śmielszy jest aniżeli puszczyk w cudzych dworach:
Co Klucznik to nie puszczyk; kto w cudze poddasze
Nocą włazi, ten puszczyk, i ja go wystraszę».
«Za drzwi z nim!» Podkomorzy krzyknął.

«Panie Hrabia! —
Zawołał Klucznik — widzisz pan, co się wyrabia.
Czy nie dosyć się jeszcze pański honor plami,
Że pan jadasz i pijasz z tymi Soplicami;
Trzebaż jeszcze, aby mnie, zamku urzędnika,
Gerwazego Rembajłę, Horeszków Klucznika,
Lżyć w domu panów moich? i panże to zniesie!»
Wtem Protazy zawołał trzykroć: «Uciszcie się!
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Na ustęp350! Ja, Protazy Baltazar Brzechalski,
Dwojga imion, generał niegdyś trybunalski,
Vulgo Woźny, woźnieńską obdukcyją robię
I wizyją formalną, zamawiając sobie
Urodzonych351 tu wszystkich obecnych świadectwo,
I pana Asesora wzywając na śledztwo,
Z powodu wielmożnego Sędziego Soplicy:
O inkursyją, to jest o najazd granicy,
Gwałt zamku, w którym Sędzia dotąd prawnie włada,
Czego dowodem jawnym jest, że w zamku jada».
«Brzechaczu! — wrzasnął Klucznik — ja cię wnet nauczę!»
I dobywszy zza pasa swe żelazne klucze,
Okręcił wkoło głowy, puścił z całej mocy.
Pęk żelaza wyleciał jako kamień z procy,
Pewnie łeb Protazemu rozbiłby na ćwierci;
Szczęściem, schylił się Woźny i wydarł się śmierci.

Porwali się z miejsc wszyscy; chwilę była głucha
Cichość, aż Sędzia krzyknął: «W dyby tego zucha!
Hola, chłopcy!» — i czeladź rzuciła się żwawo
Ciasnym przejściem pomiędzy ścianami i ławą.
Lecz Hrabia krzesłem w środku zagrodził im drogę
I na tym szańcu słabym utwierdziwszy nogę,
«Wara! — zawołał — Sędzio! nie wolno nikomu
Krzywdzić sługę mojego w moim własnym domu:
Kto ma na starca skargę, niech mi ją przełoży».
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Zyzem352 w oczy Hrabiemu spojrzał Podkomorzy:
«Bez waścinej pomocy ukarać potrafię
Zuchwałego szlachetkę; a waść, mości grafie,
Przed dekretem ten zamek za wcześnie przywłaszczasz:
Nie wać tu jesteś panem, nie wać nas ugaszczasz.
Siedź cicho, jakeś siedział; jeśli siwej głowy
Nie czcisz, to szanuj pierwszy urząd powiatowy».

«Co mi? — odmruknął Hrabia — dość już tej gawędy;
Nudźcie drugich waszymi względy i urzędy!
Dość już głupstwa zrobiłem, wdając się z waćpaństwem
W pijatyki, które się kończą grubijaństwem;
Zdacie mi sprawę z mego honoru obrazy.
Do widzenia po trzeźwu; pójdź za mną, Gerwazy!»

Nigdy się odpowiedzi takiej nie spodziewał
Podkomorzy. Właśnie swój kieliszek nalewał;
Gdy zuchwalstwem Hrabiego rażony jak gromem,
Oparłszy się o kielich butlem nieruchomym,
Głowę wyciągnął na bok i ucha przyłożył,
Oczy rozwarł szeroko, usta wpół otworzył;
Milczał, lecz kielich w ręku tak potężnie cisnął,
Że szkło dźwięknąwszy pękło, płyn w oczy mu prysnął.
Rzekłbyś, że z winem ognia w duszę się nalało:
Tak oblicze spłonęło, tak oko pałało.
Zerwał się mówić; pierwsze słowo niewyraźnie
Mleł353 w ustach; aż przez zęby wyleciało: «Błaźnie!
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Grafiątko! ja cię! Tomasz, karabelę! Ja tu
Nauczę ciebie mores, błaźnie, daj go katu!
Względy, urzędy nudzą, uszko delikatne!
Ja cię tu zaraz po tych zauszniczkach płatnę354.
Fora za drzwi! Do korda! Tomasz, karabelę!»

Wtem do Podkomorzego skoczą przyjaciele;
Sędzia porwał mu rękę: «Stój pan, to rzecz nasza,
Mnie tu naprzód wyzwano. Protazy, pałasza!
Puszczę go w taniec jako niedźwiadka na kiju».
Lecz Tadeusz Sędziego wstrzymał: «Panie stryju,
Wielmożny Podkomorzy, czyż się państwu godzi
Wdawać się z tym fircykiem; czy tu nie ma młodzi?
Na mnie to zdajcie: ja go należycie skarcę.
A waszeć, panie śmiałku, co wyzywasz starce,
Obaczym, czyli jesteś tak strasznym rycerzem:
Rozprawimy się jutro, plac i broń wybierzem;
Dziś uchodź, pókiś cały».

Dobra była rada:
Klucznik i Hrabia wpadli w obroty nie lada.
Przy wyższym końcu stoła wrzał tylko krzyk wielki,
Ale z ostrego końca latały butelki
Koło Hrabiego głowy. Strwożone kobiety
W prośby, w płacz; Telimena, krzyknąwszy: «Niestety!»
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Wzniosła oczy, powstała, i padła zemdlona,
I przechyliwszy szyję przez Hrabi ramiona,
Na pierś jego złożyła swe piersi łabędzie.
Hrabia, choć zagniewany, wstrzymał się w zapędzie,
Zaczął cucić, ocierać.

Tymczasem Gerwazy,
Wystawiony na stołków i butelek razy,
Już zachwiał się, już czeladź zakasawszy pięście
Rzucała się nań zewsząd hurmem: gdy na szczęście
Zosia, widząc szturm, skoczy, i litością zdjęta
Zasłania starca, na krzyż rozpiąwszy rączęta.
Wstrzymali się; Gerwazy z wolna ustępował,
Zniknął z oczu, szukano, gdzie się pod stół schował:
Gdy nagle, z drugiej strony, wyszedł jak spod ziemi,
Podniósłszy w górę ławę ramiony silnemi,
Okręcił się jak wiatrak, oczyścił pół sieni,
Wziął Hrabię; i tak oba, ławą zasłonieni,
Cofali się ku drzwiczkom; już dochodzą progów:
Gerwazy stanął, jeszcze raz spojrzał na wrogów.
Dumał chwilę, niepewny, czy cofać się zbrojnie,
Czyli z nowym orężem szukać szczęścia w wojnie:
Obrał drugie. Już ławę jak taran murowy
W tył dźwignął dla zamachu; już ugiąwszy głowy,
Z wypiętą na przód piersią, z podniesioną nogą,
Miał wpaść… ujrzał Wojskiego, uczuł w sercu trwogę.
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Wojski, cicho siedzący z przymrużonym okiem,
Zdawał się pogrążony w dumaniu głębokiem.
Dopiero, gdy się Hrabia z Podkomorzym skłócił:
I Sędziemu pogroził, Wojski głowę zwrócił,
Zażył dwakroć tabaki i przetarł powieki.
Chociaż Wojski Sędziemu był krewny daleki,
Ale w gościnnym jego domu zamieszkały,
O zdrowie przyjaciela był niezmiernie dbały.
Przypatrywał się zatem z ciekawością walce;
Wyciągnął z lekka na stół rękę, dłoń i palce,
Położył nóż na dłoni, trzonkiem do paznokcia
Indeksu, a żelazem zwrócony do łokcia;
Potem rękę w tył nieco wychyloną kiwał,
Niby bawiąc się: lecz się w Hrabiego wpatrywał.

Sztuka rzucania nożów, straszna w ręcznej bitwie,
Już była zaniedbana podówczas na Litwie,
Znajoma tylko starym; Klucznik jej próbował
Nieraz w zwadach karczemnych, Wojski w niej celował:
Widać z zamachu ręki, że silnie uderzy,
A z oczu łacno zgadnąć, że w Hrabiego mierzy
(Ostatniego z Horeszków, chociaż po kądzieli),
Mniej baczni młodzi ruchów starca nie pojęli:
Gerwazy zbladnął, ławą Hrabiego zakłada,
Cofa się ku drzwiom. «Łapaj!» krzyknęła gromada.
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Jako wilk, obskoczony znienacka przy ścierwie,
Rzuca się oślep w zgraję, co mu ucztę przerwie;
Już goni, ma ją szarpać: wtem śród psiego wrzasku
Trzasło ciche półkurcze; wilk zna je po trzasku,
Śledzi okiem, postrzega, że z tyłu, za charty,
Myśliwiec wpół schylony, na kolanie wsparty,
Rurą ku niemu wije i już cyngla tyka.
Wilk uszy spuszcza, ogon podtuliwszy, zmyka;
Psiarnia z tryumfującym rzuca się hałasem
I skubie go po kudłach; zwierz zwraca się czasem,
Spojrzy, klapnie paszczęką i białych kłów zgrzytem
Ledwie pogrozi; psiarnia pierzcha ze skowytem:
Tak i Gerwazy z groźną cofał się postawą,
Wstrzymując napastników oczyma i ławą,
Aż razem z Hrabią wpadli w głąb ciemnej framugi.

«Łapaj!» krzykniono355 znowu. Tryumf był nie długi:
Bo nad głowami tłumu Klucznik niespodzianie
Ukazał się na chórze, przy starym organie,
I z trzaskiem jął wyrywać ołowiane rury.
Wielką by klęskę zadał, uderzając z góry:
Ale już goście tłumnie wychodzili z sieni;
Nie śmieli kroku dostać słudzy potrwożeni
I chwytając naczynia w ślad panów uciekli,
Nawet nakrycia z częścią sprzętów się wyrzekli.
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Któż ostatni, nie dbając na groźby i razy,
Ustąpił z placu bitwy? Brzechalski Protazy.
On, za krzesłem Sędziego stojąc niewzruszenie,
Ciągnął woźnieńskim głosem swoje oświadczenie,
Aż skończył i z pustego zszedł pobojowiska,
Kędy zostały trupy, ranni i zwaliska356.

W ludziach straty nie było. Ale wszystkie ławy
Miały zwichnione357 nogi; stół także kulawy,
Obnażony z obrusa, poległ na talerzach
Zlanych winem, jak rycerz na krwawych puklerzach,
Między licznymi kurcząt i jendyków ciały358,
W których piersi widelce świeżo wbite tkwiały359.

Po chwili w Horeszkowskim samotnym budynku
Wszystko do zwyczajnego wracało spoczynku.
Mrok zgęstniał; reszty pańskiej wspaniałej biesiady
Leżą, podobne uczcie nocnej, gdzie na Dziady
Zgromadzać się zaklęte mają nieboszczyki.
Już na poddaszu trzykroć krzyknęły puszczyki
Jak guślarze: zdają się witać wschód miesiąca,
Którego postać oknem spadła na stół drżąca,
Niby dusza czyscowa360; z podziemu361, przez dziury,
Wyskakiwały na kształt potępieńców szczury:
Gryzą, piją; czasami w kącie zapomniana,
Puknie na toast duchom butelka szampana.
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Ale na drugim piętrze, w izbie, którą zwano,
Choć była bez zwierciadeł, salą zwierciadlaną
Stał Hrabia na krużganku zwróconym ku bramie,
Chłodził się wiatrem, surdut wdział na jedno ramię,
Drugi rękaw i poły u szyi sfałdował
I pierś surdutem, jakby płaszczem udrapował.
Gerwazy chodził kroki362 wielkimi po sali;
Obadwa363 zamyśleni, do siebie gadali:
«Pistolety — rzekł Hrabia — lub gdy chcą pałasze».
«Zamek — rzekł Klucznik — i wieś, oboje to nasze».
«Stryja, synowca — wołał Hrabia — całe plemię
Wyzywaj!» «Zamek — wołał Klucznik — wieś i ziemie
Zabieraj pan». To mówiąc, zwrócił się do Hrabi:
«Jeśli pan chce mieć pokój, niech wszystko zagrabi.
Po co proces, mopanku! sprawa jak dzień czysta:
Zamek w ręku Horeszków był przez lat czterysta;
Część gruntów oderwano w czasie Targowicy,
I jak pan wie, oddano władaniu Soplicy.
Nie tylko tę część, wszystko zabrać im należy,
Za koszta procesowe, za karę grabieży.
Mówiłem panu zawsze: procesów zaniechać;
Mówiłem panu zawsze: najechać, zajechać!
Tak było po dawnemu: kto raz grunt posiądzie,
Ten dziedzic; wygraj w polu, a wygrasz i w sądzie.
Co się tycze dawniejszych z Soplicami sprzeczek:
Jest na to od procesu lepszy Scyzoryczek;
A jeśli Maciej w pomoc da mi swą Rózeczkę,
To my we dwóch, Sopliców tych porzniem364 na sieczkę».
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«Brawo! — rzekł Hrabia — plan twój, gotycko-sarmacki
Podoba się mi lepiej niż spór adwokacki.
Wiesz co? na całej Litwie narobim hałasu
Wyprawą niesłychaną od dawnego czasu.
I sami się zabawim. Dwa lata tu siedzę,
Jakąż bitwę widziałem? z chłopami o miedzę!
Nasza wyprawa przecież krwi rozlanie wróży.
Odbyłem taką jedną w czasie mych podróży.
Gdym w Sycylii bawił u pewnego księcia,
Rozbójnicy porwali w górach jego zięcia,
I okupu od krewnych żądali zuchwale;
My, zebrawszy naprędce sługi i wasale,
Wpadliśmy; ja dwóch zbójców ręką mą zabiłem,
Pierwszy wleciałem w tabor, więźnia uwolniłem.
Ach, mój Gerwazy! jaki to był tryumfalny,
Jaki piękny nasz powrót, rycersko-feudalny!
Lud z kwiatami spotykał nas; córka książęcia,
Wdzięczna zbawcy, ze łzami padła w me objęcia.
Gdym przybył do Palermo, wiedziano z gazety,
Palcami wskazywały mię wszystkie kobiety;
Nawet wydrukowano o całym zdarzeniu
Romans, gdzie wymieniony jestem po imieniu.
Romans ma tytuł: Polak, czyli tajemnice
Zamku Birbante-rokka. Czy są tu ciemnice
W tym zamku?» «Są — rzekł Klucznik — ogromne piwnice,
Ale puste! bo wino wypili Soplice».
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«Dżokejów — dodał Hrabia — uzbroić we dworze,
Z włości wezwać wasalów!» «Lokajów? broń Boże! —
Przerwał Gerwazy. Czy to zajazd jest hultajstwem?
Kto widział zajazd robić z chłopstwem i z lokajstwem?
Mój panie, na zajazdach nie znacie się wcale!
Wąsalów, co innego: zdadzą się wąsale;
Nie we włości ich szukać, ale po zaściankach,
W Dobrzynie, w Rzezikowie, w Ciętyczach, w Rąbankach,
Szlachta odwieczna, w której krew rycerska płynie,
Wszyscy przychylni panów Horeszków rodzinie,
Wszyscy nieprzyjaciele zabici Sopliców!
Stamtąd zbiorę ze trzystu wąsatych szlachciców;
To rzecz moja. Pan niechaj do pałacu wraca
I wyśpi się, bo jutro będzie wielka praca;
Pan spać lubi, już późno, drugi kur już pieje.
Ja tu będę pilnować zamku, aż rozdnieje365,
A ze słoneczkiem stanę w Dobrzyńskim zaścianku».

Na te słowa pan Hrabia ustąpił z krużganku;
Ale nim odszedł, spojrzał przez otwór strzelnicy,
I widząc świateł mnóstwo w domostwie Soplicy:
«Iluminujcie! — krzyknął — jutro o tej porze
Będzie jasno w tym zamku, ciemno w waszym dworze!»

Gerwazy siadł na ziemi, oparł się o ścianę,
I pochylił ku piersiom czoło zadumane.
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Światłość miesięczna padła na wierzch głowy łysy,
Gerwazy po nim kryślił366 palcem różne rysy;
Widać, że przyszłych wypraw snuł plany wojenne.
Ciążą mu coraz bardziej powieki brzemienne,
Bezwładną kiwnął szyją, czuł, że go sen bierze,
Zaczął wedle zwyczaju wieczorne pacierze.
Lecz między Ojczenaszem i Zdrowaś Maryją,
Dziwne stanęły mary, tłoczą się i wiją:
Klucznik widzi Horeszki, swoje dawne pany;
Ci niosą karabele367, drudzy buzdygany368,
Każdy groźnie spoziera i pokręca wąsa,
Składa się karabelą, buzdyganem wstrząsa;
Za nimi jeden cichy, posępny cień mignął,
Z krwawą na piersi plamą. Gerwazy się wzdrygnął,
Poznał Stolnika; zaczął wkoło siebie żegnać,
I ażeby tym pewniej straszne sny rozegnać,
Odmawiał litaniją o czyscowych duszach.
Znowu wzrok mu skleił się, zadzwoniło w uszach —
Widzi tłum szlachty konnej, błyszczą karabele:
Zajazd! zajazd Korelicz i Rymsza na czele!
I ogląda sam siebie, jak na koniu siwym,
Z podniesionym nad głową rapierem369 straszliwym
Leci; rozpięta na wiatr szumi taratatka,
Z lewego ucha spadła w tył konfederatka;
Leci, jezdnych i pieszych po drodze obala,
I na koniec Soplicę w stodole podpala.
Wtem ciężka marzeniami na pierś spadła głowa,
I tak usnął ostatni Klucznik Horeszkowa.
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Księga szósta
Zaścianek370

Pierwsze ruchy wojenne zajazdu — Wyprawa Protazego — 
Robak z panem Sędzią radzą o rzeczy publicznej — Dalszy 
ciąg wyprawy Protazego bezskutecznej — Ustęp o konopiach 
— Zaścianek szlachecki Dobrzyn — Opisanie domostwa 
i osoby Maćka Dobrzyńskiego.

Nieznacznie z wilgotnego wykradał się mroku
Świt bez rumieńca, wiodąc dzień bez światła w oku.
Dawno wszedł371 dzień, a jeszcze ledwie jest widomy:
Mgła wisiała nad ziemią, jak strzecha ze słomy
Nad ubogą Litwina chatką; w stronie wschodu,
Widać z bielszego nieco na niebie obwodu
Że słońce wstało, tędy ma zstąpić na ziemię;
Lecz idzie niewesoło i po drodze drzemie.

Za przykładem niebieskim, wszystko się spóźniło
Na ziemi. Bydło późno na paszę ruszyło
I zdybało372 zające przy późnym śniadaniu.
One zwykły do gajów wracać o świtaniu;
Dziś, okryte tumanem373, te mokrzycę chrupią,
Te jamki w roli kopiąc, parami się kupią,
I na wolnym powietrzu myślą użyć wczasu;
Ale przed bydłem muszą powracać do lasu.
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I w lasach cisza. Ptaszek zbudzony nie śpiewa;
Otrząsnął pierze z rosy, tuli się do drzewa,
Głowę wciska w ramiona, oczy znowu mruży
I czeka słońca. Kędyś, u brzegów kałuży,
Klekce bocian. Na kopach siedzą wrony zmokłe,
Rozdziawiwszy się ciągną gawędy rozwlokłe374;
Obrzydłe gospodarzom jako wróżby słoty.
Gospodarze już dawno wyszli do roboty.

Już zaczęły żniwiarki swą piosnkę zwyczajną,
Jak dzień słotny ponurą, tęskną, jednostajną,
Tym smutniejszą, że dźwięk jej w mgłę bez echa wsiąka.
Chrząsnęły sierpy w zbożu, ozwała się łąka,
Rząd kosiarzy otawę375 siekących wciąż brząka,
Pogwizdując piosenkę; z końcem każdej zwrotki
Stają, ostrzą żelezca i w takt kują w młotki.
Ludzi we mgle nie widać: tylko sierpy, kosy
I pieśni brzmią, jak muzyk niewidzialnych głosy.

W środku, na snopie zboża Ekonom usiadłszy
Nudzi się, kręci głową, roboty nie patrzy,
Pogląda na gościniec, na drogi rozstajne,
Kędy działy się jakieś rzeczy nadzwyczajne.

Na gościńcu i drogach od samego ranka
Panuje ruch niezwykły. Stąd chłopska furmanka
Skrzypi, lecąc jak poczta; stąd szlachecka bryka
Cwałem tarkoce, drugą i trzecią spotyka;
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Z lewej drogi posłaniec jak kuryjer goni,
Z prawej przebiegło w zawód kilkanaście koni:
Wszyscy śpieszą, ku różnym kierują się stronom.
Co to ma znaczyć? Powstał ze snopa Ekonom,
Chciał przypatrzyć się, spytać; długo stał nad drogą,
Daremnie wołał, nie mógł zatrzymać nikogo
Ni poznać we mgle. Jezdni migają jak duchy;
Tylko słychać raz po raz tętent kopyt głuchy
I, co dziwniejsza jeszcze, szczękanie pałaszy:
Bardzo to Ekonoma i cieszy, i straszy.
Bo choć na Litwie było naonczas spokojnie,
Dawno już wieści głuche biegały o wojnie,
O Francuzach, Dąbrowskim, o Napoleonie.
Miałyżby wojnę wróżyć ci jeźdźcy? te bronie?
Ekonom pobiegł wszystko Sędziemu powiedzieć,
Spodziewając się i sam czegoś się dowiedzieć.

W Soplicowie domowi i goście, po kłótni
Wczorajszej, wstali z siebie nieradzi i smutni.
Próżno Wojszczanka damy na kabałę sprasza,
Mężczyznom próżno karty dają do mariasza:
Nie chcą bawić się, ni grać, siedzą, cicho w kątkach,
Mężczyźni palą lulki376, kobiety przy prątkach377;
Nawet śpią muchy.
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Wojski, rzuciwszy łopatkę,
Znudzony ciszą, idzie pomiędzy czeladkę378;
Woli w kuchennej słuchać ochmistrzyni krzyków,
Gróźb i razów kucharza, hałasu kuchcików:
Aż go powoli wprawił w przyjemne marzenie,
Ruch jednostajny rożnów kręcących pieczenie.

Sędzia od rana pisał, zamknąwszy się w izbie;
Woźny od rana czekał pod oknem na przyzbie.
Sędzia, skończywszy pozew, Protazego wzywa,
Skargę przeciw Hrabiemu głośno odczytywa379:
O skrzywdzenie honoru, zelżywe380 wyrazy,
Zaś przeciw Gerwazemu o gwałty i razy;
Obudwu381, o przechwałki, o koszta z powodu
Procesu, ciągnie w rejestr taktowy do grodu.
Pozew dziś trzeba wręczyć ustnie, oczywisto382,
Nim zajdzie słońce. Woźny z miną uroczystą
Wyciągnął słuch i rękę, skoro pozew zoczył383;
Stał poważnie, a rad by z radości podskoczył.
Na samą myśl procesu czuł, że się odmłodził:
Wspomniał na dawne lata, gdy z pozwami chodził
Po guzy, ale razem384 po zapłaty hojne.
Tak żołnierz, który strawił życie tocząc wojnę,
A na starość w szpitalach spoczywa kaleki:
Skoro usłyszy trąbę lub bęben daleki,
Chwyta się z łoża, krzyczy przez sen: «Bij Moskala!»
I na drewnianej nodze skacze ze szpitala,
Tak prędko, że go ledwie może złowić młodzież.
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Protazy śpieszył włożyć swą woźnieńską odzież.
Przecież żupana ani kontusza nie kładzie:
One służą ku wielkiej sądowej paradzie;
Na podróż ma strój inny: szerokie rajtuzy
I kurtkę, której poły podpięte na guzy385

Można zakasać albo spuścić na kolana;
Czapka z uszami, sznurkiem u wierzchu związana,
Wznosi się na pogodę, spuszcza się przed słotą.
Tak ubrany wziął pałkę i ruszył piechotą;
Bo woźni przed procesem, jak szpiegi przed bojem,
Muszą kryć się pod różną postacią i strojem.

Dobrze zrobił Protazy, że w drogę pośpieszył,
Bo niedługo by swoim pozwem się nacieszył:
W Soplicowie zmieniano kampanii386 plany.
Do Sędziego wpadł nagle Robak zadumany,
I rzekł: «Sędzio, to bieda nam z tą panią ciotką,
Z tą panią Telimeną, kokietką i trzpiotką!
Kiedy Zosia została dzieckiem w biednym stanie,
Jacek ją Telimenie dał na wychowanie,
Słysząc, że jest osoba dobra, świat znająca:
A postrzegam, że ona coś tu nam zamąca,
Intryguje i pono Tadeuszka wabi:
Śledzę ją; albo może bierze się do Hrabi;
Może do obu razem. Obmyślmy więc środki,
Jak się jej pozbyć: bo stąd mogą urość387 plotki,
Zły przykład i pomiędzy młokosami zwady,
Które mogą pomieszać twe prawne układy».
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«Układy? — krzyknął Sędzia z niezwykłym zapałem —
Z układów kwita, już je skończyłem, zerwałem».
«A to co? — przerwał Robak — gdzie rozum, gdzie głowa?
Co tu mi wasze388 bajesz, jaka burda nowa?»
«Nie z mej winy — rzekł Sędzia — proces to wyjaśni:
Hrabia pyszałek, głupiec, był przyczyną waśni,
I Gerwazy łotr. Lecz to do sądu należy.
Szkoda, żeś nie był, księże, w zamku na wieczerzy,
Poświadczyłbyś, jak Hrabia srodze mnie obraził».
«Po coś waść — krzyknął Robak — do tych ruin łaził?
Wiesz, jak zamku nie cierpię; odtąd moja noga
Tam nie postanie. Znowu kłótnia! kara Boga!
Jakże tam było? powiedz; trzeba tę rzecz zatrzeć.
Już mię znudziło wreszcie na tyle głupstw patrzeć:
Ważniejsze ja mam sprawy niż godzić pieniaczy;
Ale jeszcze raz zgodzę». «Zgodzić? Cóż to znaczy!
A idźże mi waść wreszcie z tą zgodą do licha! —
Przerwał Sędzia, tupnąwszy nogą — patrzcie mnicha!
Że go przyjmuję grzecznie, chce mnie za nos wodzić!
Wiedz wasze, że Soplice nie zwykli się godzić:
Gdy pozwą, muszą wygrać; nieraz w ich imieniu
Trwał proces, aż wygrali w szóstym pokoleniu.
Dosyć zrobiłem głupstwa z porady waszeci,
Zwołując podkomorskie sądy po raz trzeci.
Od dzisiaj nie ma zgody, nie ma, nie ma, nie ma! —
I krzycząc chodził, tupał nogami obiema —
Prócz tego za wczorajszy niegrzeczny uczynek
Musi mnie deprekować389, albo pojedynek!»



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1684Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

«Ale Sędzio, cóż będzie, jak się Jacek dowie?
Wszak on umrze z rozpaczy! Czyliż Soplicowie
Nie narobili jeszcze w tym zamku dość złego?
Bracie! wspominać nie chcę wypadku strasznego…
Wiesz także, że część gruntów od zamku dziedzica
Zabrała i Soplicom dała Targowica…
Jacek, za grzech żałując, musiał był ślubować
Pod absolucją390, dobra te restytuować391:
Wziął więc Zosię, Horeszków dziedziczkę ubogą,
Hodować, wychowanie jej opłacał drogo;
Chciał ją Tadeuszkowi swojemu wyswatać
I tak dwa poróżnione domy znowu zbratać,
I dziedziczce bez wstydu ustąpić grabieży…»
«Lecz cóż to? — krzyknął Sędzia — co do mnie należy?
Ja się nie znałem, nawet nie widziałem z Jackiem;
Ledwiem słyszał o jego życiu hajdamackiem,
Siedząc wtenczas retorem392 w jezuickiej szkole,
Potem u Wojewody służąc za pacholę.
Dano mi dobra, wziąłem; kazał przyjąć Zosię,
Przyjąłem, hodowałem, myślę o jej losie:
Dość mnie nudzi ta cała historyja babia!
A potem, czegóż jeszcze wlazł mi tu ten Hrabia?
Z jakim prawem do zamku? Wszak wiesz przyjacielu,
On Horeszkom dziesiąta woda na kisielu393!
I ma mnie lżyć? a ja go zapraszać do zgody!»
«Bracie! — rzekł ksiądz — ważne są do tego powody.
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Pamiętasz, że Jacek chciał do wojska słać syna,
Potem w Litwie zostawił: cóż w tym za przyczyna?
Oto w domu ojczyźnie potrzebniejszy będzie.
Słyszałeś pewnie, o czym już gadają wszędzie,
O czym ja wiadomostki przynosiłem nieraz:
Teraz czas już powiedzieć wszystko, czas już teraz!
Ważne rzeczy, mój bracie! Wojna tuż nad nami!
Wojna o Polskę! bracie! Będziem Polakami!
Wojna niechybna! Kiedy z poselstwem tajemnem
Tu biegłem, wojsk forpoczty już stały nad Niemnem;
Napoleon już zbiera armiję ogromną,
Jakiej człowiek nie widział i dzieje nie pomną;
Obok Francuzów ciągnie polskie wojsko całe,
Nasz Józef, nasz Dąbrowski, nasze orły białe!
Już są w drodze; na pierwszy znak Napoleona
Przejdą Niemen i — bracie! Ojczyzna wskrzeszona!»

Sędzia, słuchając, z wolna okulary składał
I, wpatrując się mocno w księdza, nic nie gadał,
Westchnął głęboko, w oczach łzy się zakręciły…
Wreszcie porwał za szyję księdza z całej siły,
«Mój Robaku! — wołając — czy to tylko prawda?
Mój Robaku! — powtarzał — czy to tylko prawda?
Ileż razy zwodzono! Pamiętasz? gadali:
Napoleon już idzie! i my już czekali!
Gadano: już w Koronie, już Prusaka pobił,
Wkracza do nas! A on! co? pokój w Tylży394 zrobił!
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Czy tylko prawda? Czy ty nie zwodzisz sam siebie?»
«Prawda — zawołał Robak — jak Pan Bóg na niebie!»
«Błogosławioneż niechaj będą usta, które
To zwiastują! — rzekł Sędzia — wznosząc ręce w górę.
Nie pożałujesz twego poselstwa Robaku,
Nie pożałuje klasztor: dwieście owiec z braku
Daję na klasztor. Księże, tyś się wczoraj palił
Do mojego kasztanka i gniadosza chwalił:
Dziś, zaraz w tym kwestarskim wozie pójdą oba;
Dziś proś mnie, o co zechcesz, co ci się podoba,
Nie odmówię!… Lecz o tym interesie całym
Z Hrabią, daj pokój: skrzywdził mnie, już zapozwałem;
Czyż wypada?»

Załamał ręce ksiądz zdziwiony.
Wlepiwszy oczy w Sędzię, ruszywszy ramiony,
Rzekł : «To gdy Napoleon wolność Litwie niesie,
Gdy świat drży cały, to ty myślisz o procesie?
I jeszczeż po tym wszystkim, com tobie powiedział,
Będziesz spokojnie, ręce założywszy, siedział,
Gdy działać trzeba!» «Działać? Cóż?» Sędzia zapytał.
«Jeszcześ — rzekł Robak — z oczu moich nie wyczytał?
Jeszcze serce nic tobie nie gada? Ach bracie!
Jeśli Soplicowskiej krwi kroplę w żyłach macie,
Uważ tylko: Francuzi uderzają z przodu…
A gdyby z tyłu zrobić powstanie narodu?
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Co myślisz? Niech no Pogoń zarży, niech na Żmudzi
Niedźwiedź ryknie! Ach, gdyby jakie tysiąc ludzi,
Gdyby choć pięćset z tyłu na Moskwę natarło,
Powstanie jako pożar wkoło rozpostarło,
Gdybyśmy my, nabrawszy Moskwie harmat395, znaków,
Zwycięzcy szli powitać wybawców rodaków?…
Ciągniemy! Napoleon, widząc nasze lance,
Pyta, co to za wojsko; my krzyczym: »Powstańce,
Najjaśniejszy Cesarzu! Litwa ochotnicy!«
Pyta: pod czyją wodzą? — »Sędziego Soplicy!«
Ach, któż by potem pisnąć śmiał o Targowicy?…
Bracie, póki Ponarom stać, Niemnowi płynąć,
Póty w Litwie Sopliców imieniowi słynąć;
Wnuków, prawnuków będzie Jagiełłów stolica
Wskazywać palcem, mówiąc: oto jest Soplica,
Z tych Sopliców, co pierwsi zrobili powstanie!»

A na to Sędzia: «Mniejsza o ludzkie gadanie;
Nigdy nie dbałem bardzo o pochwały świata:
Bóg świadkiem, żem niewinien grzechów mego brata;
W politykę jam nigdy bardzo się nie wdawał,
Urzędując i orząc mojej ziemi kawał.
Lecz jestem szlachcic, rad bym plamę domu zmazać;
Jestem Polak, dla kraju rad bym coś dokazać,
Choć duszę oddać. W szablę nie byłem zbyt tęgi;
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Wszakże, bierali ludzie i ode mnie cięgi,
Wie świat, że w czasie polskich ostatnich sejmików
Wyzwałem i zraniłem dwóch braci Buzwików,
Którzy… Ale to mniejsza. Jakże wasze myśli?
Czy potrzeba, żebyśmy zaraz w pole wyszli?
Strzelców zebrać, rzecz łatwa; prochu mam dostatek;
W plebanii u księdza jest kilka armatek;
Przypominam, iż Jankiel mówił, iż u siebie
Ma groty do lanc, że je mogę wziąć w potrzebie;
Te groty przywiózł w pakach gotowych z Królewca
Pod sekretem; weźmiem je, zaraz zrobim drzewca;
Szabel nam nie zabraknie; szlachta na koń wsiędzie,
Ja z synowcem na czele, i — jakoś to będzie!»

«O polska krwi! — zawołał Bernardyn wzruszony,
Z otwartymi skoczywszy na Sędzię ramiony —
Prawe dziecię Sopliców! Tobie Bóg przeznacza
Oczyścić grzechy brata twojego tułacza!
Zawszem ciebie szanował; ale od tej chwili
Kocham cię, jak gdybyśmy bracią sobie byli!…
Przygotujemy wszystko; lecz wyjść nie czas jeszcze:
Ja sam wyznaczę miejsce i czas wam obwieszczę.
Wiem, że car wysiał gońców do Napoleona
Prosić o pokój; wojna nie jest ogłoszona:
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Lecz książę Józef słyszał od pana Biniona,
Francuza, co należy do cesarskiej rady,
Że się na niczym skończą wszystkie te układy,
Że będzie wojna. Książę wysłał mnie na zwiady,
Z rozkazem, żeby byli Litwini gotowi
Dowieść przychodzącemu Napoleonowi,
Że chcą złączyć się znowu z siostrą swą, Koroną,
I żądają, ażeby Polskę przywrócono.
Tymczasem, bracie, z Hrabią trzeba przyjść do zgody.
Jest to dziwak, fantastyk trochę, ale młody,
Poczciwy, dobry Polak: potrzebny nam taki.
W rewolucyjach bardzo potrzebne dziwaki:
Wiem z doświadczenia; nawet głupi się przydadzą,
Byle tylko poczciwi i pod mądrych władzą.
Hrabia pan, ma u szlachty wielkie zachowanie,
Cały powiat ruszy się, jeśli on powstanie;
Znając jego majątek, każdy szlachcic powie:
Musi to być rzecz pewna, gdy z nią są panowie.
Biegę do niego zaraz…» «Niech się pierwszy zgłosi —
Rzekł Sędzia — niech przyjedzie tu, niech mnie przeprosi;
Wszak jestem starszy wiekiem, jestem na urzędzie!
Co się tycze procesu, sąd arbitrów będzie…»
Bernardyn trzasnął drzwiami. «No, szczęśliwa droga!»
Rzekł Sędzia.
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Ksiądz wpadł w powóz stojący u proga,
Tnie biczem konie, łechce lejcami po bokach;
Furknęła kałamaszka, ginie w mgły obłokach;
Tylko kiedy niekiedy kaptur mnicha bury
Wznosi się nad tumany jako sęp nad chmury.

Woźny już dawniej wyszedł ku domowi Hrabi.
Jak lis bywalec, gdy go woń słoniny wabi,
Bieży ku niej, a strzelców zna fortele skryte,
Bieży, staje, przysiada coraz, wznosi kitę
I wiatr nią jak wachlarzem ku swym nozdrzom tuli,
Pyta wiatru, czy strzelcy jadła nie zatruli:
Protazy zeszedł z drogi i wzdłuż sianożęci
Krąży około domu; pałkę w ręku kręci,
Udaje, że obaczył kędyś bydło w szkodzie.
Tak zręcznie lawirując, stanął przy ogrodzie;
Schylił się, bieży, rzekłbyś iż derkacza tropi:
Aż nagle skoczył przez płot i wpadł do konopi.

W tej zielonej, pachnącej i gęstej krzewinie
Koło domu jest pewny przytułek źwierzynie
I ludziom. Nieraz zając zdybany w kapuście
Skacze skryć się w konopiach bezpieczniej niż w chruście396:
Bo go dla gęstwi ziela ani chart nie zgoni,
Ani ogar wywietrzy dla zbyt tęgiej woni.
W konopiach człowiek dworski, uchodząc kańczuka397

Lub pięści, siedzi cicho, aż się pan wyfuka.
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I nawet często zbiegli od rekruta chłopi,
Gdy ich rząd śledzi w lasach, siedzą śród konopi.
I stąd to w czasie bitew, zajazdów, tradowań,
Obie strony nie szczędzą wielkich usiłowań,
Ażeby stanowisko zająć konopiane,
Które z przodu ciągnie się aż pod dworską ścianę,
A z tyłu, pospolicie stykając się z chmielem,
Kryje atak i odwrót przed nieprzyjacielem.

Protazy, choć człek śmiały, uczuł nieco strachu:
Bo przypomniał z samego rośliny zapachu
Różne swoje dawniejsze woźnieńskie przypadki,
Jedne po drugich, biorąc konopie na świadki:
Jako raz zapozwany szlachcic z Telsz, Dzindolet,
Rozkazał mu, oparłszy o piersi pistolet,
Wleźć pod stół i ów pozew psim głosem odszczekać,
Że Woźny musiał co tchu w konopie uciekać.
Jak później Wołodkowicz, pan dumny, zuchwały398,
Co rozpędzał sejmiki, gwałcił trybunały,
Przyjąwszy urzędowy pozew, zdarł na sztuki,
I postawiwszy przy drzwiach z kijami hajduki,
Sam nad Woźnego głową trzymał goły rapier,
Krzycząc: «Albo cię zetnę, albo zjedz twój papier!»
Woźny niby jeść zaczął, jak człowiek roztropny,
Aż skradłszy się do okna, wpadł w ogród konopny.
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Wprawdzie już wtenczas w Litwie nie było zwyczajem
Opędzać się od pozwów szablą lub nahajem399,
I ledwie Woźny czasem usłyszał łajanie:
Ale Protazy o tej obyczajów zmianie
Wiedzieć nie mógł, bo dawno już pozwów nie naszał.
Choć zawsze gotów, choć się Sędziemu sam wpraszał,
Sędzia dotąd, przez winny wzgląd na lata stare,
Odmawiał jego prośbom; dziś przyjął ofiarę,
Dla naglącej potrzeby.

Woźny patrzy, czuwa:
Cicho wszędzie; w konopie z wolna ręce wsuwa,
I rozchylając gęstwę badylów, w jarzynie
Jako rybak pod wodą nurkujący płynie;
Wzniósł głowę: cicho wszędzie; do okien się skrada:
Cicho wszędzie; przez okna głąb pałacu bada:
Pusto wszędzie; na ganek wchodzi nie bez strachu,
Odmyka klamkę i pusto jak w zaklętym gmachu;
Dobywa pozew, czyta głośno oświadczenie.
A wtem usłyszał turkot, uczuł serca drżenie,
Chciał uciec… gdy ode drzwi zaszła mu osoba:
Szczęściem znajoma! Robak! Zdziwili się oba.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1693Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Widno, że Hrabia kędyś ruszył z całym dworem,
I bardzo śpieszył, bo drzwi zostawił otworem.
Widać, że się uzbrajał: leżały dwururki
I sztućce400 na podłodze, dalej sztenfle, kurki,
I narzędzia ślusarskie, którymi rynsztunki
Poprawiano; proch, papier: robiono ładunki.
Czy Hrabia z całym dworem wyjechał na łowy?
Ale po cóż broń ręczna? Tu szabla bez głowy
Zardzewiała, tam leży szpada bez temlaku401:
Zapewne wybierano oręż z tego braku,
I poruszono nawet stare broni składy.
Robak obejrzał pilnie rusznice i szpady,
A potem do folwarku wybrał się na zwiady,
Szukając sług, żeby się rozpytać o Hrabię.
W pustym folwarku ledwie wynalazł dwie babie402,
Od których słyszy, że pan i dworska drużyna
Ruszyli tłumnie, zbrojnie, drogą do Dobrzyna.

Słynie szeroko w Litwie Dobrzyński zaścianek
Męstwem swoich szlachciców, pięknością szlachcianek.
Niegdyś możny i ludny: bo gdy król Jan Trzeci
Obwołał pospolite ruszenie przez wici403,
Chorąży województwa z samego Dobrzyna
Przywiódł mu sześćset zbrojnej szlachty. Dziś rodzina
Zmniejszona, zubożała. Dawniej w pańskich dworach
Lub wojsku, na zajazdach, sejmikowych zborach,
Zwykli byli Dobrzyńscy żyć o łatwym chlebie:
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Teraz, zmuszeni sami pracować na siebie
Jako zaciężne chłopstwo! tylko że siermięgi
Nie noszą, lecz kapoty białe w czarne pręgi,
A w niedzielę kontusze. Strój także szlachcianek
Najuboższych różni się od chłopskich katanek:
Zwykle chodzą w drylichach404 albo perkaliczkach405,
Bydło pasą nie w łapciach z kory, lecz w trzewiczkach,
I żną zboże, a nawet przędzą406 w rękawiczkach.

Różnili się Dobrzyńscy między Litwą bracią
Językiem swoim, tudzież wzrostem i postacią.
Czysta krew lacka, wszyscy mieli czarne włosy,
Wysokie czoła, czarne oczy, orle nosy;
Z Dobrzyńskiej ziemi ród swój starożytny wiedli,
A choć od lat czterystu na Litwie osiedli,
Zachowali mazurską mowę i zwyczaje.
Jeśli który z nich dziecku imię na chrzcie daje,
Zawsze zwykł za patrona brać koronijasza407;
Świętego Bartłomieja albo Matyjasza:
Tak Syn Macieja zawżdy zwał się Bartłomiejem,
A znowu Bartłomieja syn zwał się Maciejem:
Kobiety wszystkie chrzczono Kachny lub Maryny.
By rozeznać się wpośród takiej mieszaniny,
Brali różne przydomki od jakiej zalety
Lub wady, tak mężczyźni jako i kobiety.
Mężczyznom czasem kilka dawano przydomków,
Na znak pogardy albo szacunku spółziomków;
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Czasem jedenże szlachcic inaczej w Dobrzynie,
A pod innym nazwiskiem u sąsiadów słynie;
Dobrzyńskich naśladując, inna szlachta bliska
Brała również przydomki, zwane imioniska408.
Teraz ich każda prawie używa rodzina,
A rzadki wie, iż mają początek z Dobrzyna,
I były tam potrzebne: kiedy w reszcie kraju
Głupim naśladownictwem weszły do zwyczaju.

Więc Matyjasz Dobrzyński, który stał na czele
Całej rodziny, zwan był Kurkiem na kościele;
Potem, z siedemset dziewięćdziesiąt czwartym rokiem
Odmieniwszy przydomek, ochrzcił się Zabokiem;
Toż Królikiem Dobrzyńscy mianują go sami,
A Litwini nazwali Maćkiem nad Maćkami.

Jak on nad Dobrzyńskimi, dom jego nad siołem
Panował, stojąc między karczmą i kościołem.
Widać rzadko zwiedzany, mieszka w nim hołota409:
Bo brama sterczy bez wrót, ogrody410 bez płota,
Niezasiane, na grzędach już porosły brzozki;
Przecież ten folwark zdał się być stolicą wioski,
Iż kształtniejszy od innych chat, bardziej rozległy,
I prawą stronę, gdzie jest świetlica, miał z cegły.
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Obok lamus, spichrz, gumno, obora i stajnie,
Wszystko w kupie, jak bywa u szlachty zwyczajnie;
Wszystko nadzwyczaj stare, zgniłe. Domu dachy
Świeciły się, jak gdyby od zielonej blachy,
Od mchu i trawy, która buja jak na łące.
Po strzechach gumien niby ogrody wiszące
Różnych roślin, pokrzywa i krokos czerwony,
Żółta dziewanna, szczyru barwiste ogony.
Gniazda ptastwa różnego, w strychach gołębniki,
W oknach gniazda jaskółcze, u progu króliki
Białe skaczą i ryją w niedeptanej darni.
Słowem: dwór na kształt klatki albo królikarni.

A dawniej był obronny! Pełno wszędzie śladów,
Że wielkich i że częstych doznawał napadów.
Pod bramą dotąd w trawie, jak dziecięca głowa,
Wielka leżała kula żelazna działowa
Od czasów szwedzkich; niegdyś skrzydło wrót otwarte
Bywało o tę kulę jak o głaz oparte.
Na dziedzińcu, spomiędzy piołunu i chwastu,
Wznoszą się stare szczęty411 krzyżów kilkunastu
Na ziemi nieświęconej: znać, że tu chowano
Poległych śmiercią nagłą i niespodziewaną.
Kto by uważał z bliska lamus, spichrz i chatę,
Ujrzy ściany od ziemi do szczytu pstrokate
Niby rojem owadów czarnych: w każdej plamie
Siedzi we środku kula jak trzmiel w ziemnej jamie.
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U drzwi domostwa wszystkie klamki, ćwieki, haki
Albo ucięte, albo noszą szabel znaki:
Pewnie tu probowano hartu zygmuntówek412,
Którymi można śmiało ćwieki obciąć z główek,
Lub hak przerżnąć, w brzeszczocie nie zrobiwszy szczerby.
Nade drzwiami, Dobrzyńskich widne były herby;
Lecz armaturę — serów zasłoniły półki
I zasklepiły gęsto gniazdami jaskółki.

Wewnątrz samego domu, w stajni i wozowni,
Pełno znajdziesz rynsztunków, jak w starej zbrojowni.
Pod dachem wiszą cztery ogromne szyszaki,
Ozdoby czół marsowych: dziś Wenery ptaki,
Gołębie, w nich gruchając karmią swe pisklęta.
W stajni kolczuga wielka nad żłobem rozpięta
I pierścieniasty pancerz służą za drabinę,
W którą chłopiec zarzuca źrebcom dzięcielinę.
W kuchni kilka rapierów kucharka bezbożna
Odhartowała, kładąc je w piec zamiast rożna;
Buńczukiem, łupem z Wiednia, otrzepywa żarna:
Słowem, wygnała Marsa Ceres gospodarna
I panuje z Pomoną, Florą i Wertumnem413

Nad Dobrzyńskiego domem, stodołą i gumnem.
Ale dziś muszą znowu ustąpić boginie:
Mars powraca.
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O świcie zjawił się w Dobrzynie
Konny posłaniec; biega od chaty do chaty,
Budzi jak na pańszczyznę. Wstają szlachta braty,
Napełniają się ciżbą zaścianku ulice,
Słychać krzyk w karczmie, widać w plebanii świéce.
Biega; jeden drugiego pyta co to znaczy,
Starzy składają radę, młódź konie kulbaczy,
Kobiety zatrzymują, chłopcy się szamocą,
Rwą się biec, bić się, ale nie wiedzą z kim, o co?
Muszą chcąc nie chcąc zostać. W mieszkaniu plebana
Trwa rada długa, tłumna, strasznie zamieszana;
Aż nie mogąc zdań zgodzić, na koniec stanowi
Przełożyć całą sprawę ojcu Maciejowi.

Siedemdziesiąt dwa lat liczył Maciej, starzec dziarski
Niskiego wzrostu, dawny konfederat barski.
Pamiętają i swoi, i nieprzyjaciele
Jego damaskowaną krzywą karabelę,
Którą piki i sztyki rzezał na kształt sieczki,
I której żartem skromne dał imię Rózeczki.
Z konfederata stał się stronnikiem królewskim,
I trzymał z Tyzenhauzem, podskarbim litewskim;
Lecz gdy król w Targowicy przyjął uczestnictwo,
Maciej opuścił znowu królewskie stronnictwo.
I stąd to, że przechodził partyi tak wiele,
Nazywany był dawniej Kurkiem na kościele:
Że jak kurek za wiatrem chorągiewkę zwracał.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1699Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Przyczynę zmian tak częstych na próżno byś macał:
Może Maciej zbyt wojnę lubił; zwyciężony
W jednej stronie, znów bitwy szukał z drugiej strony?
Może, bystry polityk, duch czasu zbadywał,
I tam szedł, gdzie ojczyzny dobro upatrywał?
Kto wie! To pewna, że go nigdy nie uwiodły
Ani chęć osobistej chwały, ni zysk podły,
I że nigdy z moskiewską partyją nie trzymał;
Na sam widok Moskala pienił się i zżymał.
By nie spotkać Moskala, po kraju zaborze
Siedział w domu jak niedźwiedź, gdy ssie łapę w borze.

Ostatni raz wojował, poszedłszy z Ogińskim
Do Wilna, gdzie służyli oba pod Jasińskim,
I tam z Rózeczką cudów dokazał odwagi.
Wiadomo, że sam jeden skoczył z wałów Pragi
Bronić pana Pocieja414, który odbieżany415

Na placu boju, dostał dwadzieścia trzy rany.
Myślano długo w Litwie, że obu zabito:
Wrócili oba, każdy pokłuty jak sito.
Pan Pociej, zacny człowiek, chciał zaraz po wojnie
Obrońcę Dobrzyńskiego wynagrodzić hojnie;
Dawał mu folwark pięciu dymów w dożywocie
I wyznaczył mu rocznie tysiąc złotych w złocie.
Lecz Dobrzyński odpisał: «Niech Pociej Macieja
A nie Maciej Pocieja ma za dobrodzieja».
Odmówił więc folwarku i nie przyjął płacy;
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Sam wróciwszy do domu, żył z własnej rąk pracy,
Sprawując ule dla pszczół, lekarstwa dla bydła,
Szląc416 na targ kuropatwy, które łowił w sidła
I polując na źwierza.

Było dość w Dobrzynie
Starych ludzi roztropnych, którzy po łacinie
Umieli i w palestrze ćwiczyli się z młodu;
Było dość majętniejszych: a z całego rodu
Maciek prostak ubogi był najwięcej czczony,
Nie tylko jako rębacz Rózeczką wsławiony,
Lecz jako człek mądrego i pewnego zdania,
Znający dzieje kraju, rodziny podania.
Zarówno świadom prawa jak i gospodarstwa,
Wiedział także sekreta strzelców i lekarstwa;
Przyznawano mu nawet (czemu pleban przeczy)
Wiadomość nadzwyczajnych i nadludzkich rzeczy.
To pewna, że powietrza zmiany zna dokładnie,
I częściej niż kalendarz gospodarski zgadnie.
Nie dziw tedy, że czy to siejbę rozpoczynać,
Czy wiciny wyprawiać, czy zboże zażynać,
Czy procesować, czyli zawierać układy:
Nie działo się w Dobrzynie nic bez Maćka rady.
Wpływu takiego starzec bynajmniej nie szukał;
Owszem, chciał się go pozbyć, klientów swych fukał,
I najczęściej wypychał milczkiem za drzwi domu.
Rady rzadko udzielał i nie lada komu;



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1701Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Ledwie w niezmiernie ważnych sporach lub umowach
Pytany, wyrzekł zdanie i w niewielu słowach.
Myślano, że dzisiejszej podejmie się sprawy
I stanie swą osobą na czele wyprawy;
Bo bijatykę lubił niezmiernie za młodu
I był nieprzyjacielem moskiewskiego rodu.

Właśnie staruszek chodził po samotnym dworze,
Nucąc piosenkę: Kiedy ranne wstają zorze,
Rad, że się wypogadza. Mgła nie szła do góry,
Jak się dziać zwykło, kiedy zbierają się chmury,
Ale coraz spadała. Wiatr rozwinął dłonie
I mgłę muskał, wygładzał, rozścielał na błonie;
Tymczasem słonko z góry tysiącem promieni
Tło przetyka, pośrebrza417, wyzłaca, rumieni.
Jak para mistrzów w Słucku lity pas wyrabia:
Dziewica siedząc w dole krośny ujedwabia
I tło ręką wygładza, tymczasem tkacz z góry
Zrzuca jej nitki srebra, złota i purpury,
Tworząc barwy i kwiaty: tak dziś ziemię całą
Wiatr tumanami osnuł, a słońce dzierzgało.

Maciej ogrzał się słońcem, zakończył pacierze,
I już się do swojego gospodarstwa bierze.
Wyniósł traw, liścia; usiadł przed domem i świsnął:
Na ten świst rój królików spod ziemi wytrysnął.
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Jako narcyzy nagle wykwitłe nad trawę,
Bielą się długie słuchy418; pod nimi jaskrawe
Przeświecają się oczki jak krwawe rubiny,
Gęsto wszyte w aksamit zielonej darniny.
Już króliki na łapkach stają; każdy słucha,
Patrzy; na koniec cała trzódka białopucha
Bieży do starca liśćmi kapusty znęcona,
Do nóg mu, na kolana skacze, na ramiona.
On, sam biały jak królik, lubi ich gromadzić
Wkoło siebie i ręką ciepły ich puch gładzić;
A drugą ręką z czapki proso w trawę miota
Dla wróblów: spada z dachów krzykliwa hołota419.

Gdy się staruszek bawił widokiem biesiady,
Nagle króliki znikły w ziemi, a gromady
Wróblów na dach uciekły przed gośćmi nowymi,
Którzy szli do folwarku krokami prędkiemi.
Byli to z plebanii420 przez szlachty gromadę
Posłowie wyprawieni do Maćka po radę.
Z dala witając starca niskimi ukłony
Rzekli: «Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony»
«Na wieki wieków, amen» starzec odpowiedział,
A gdy się o ważności poselstwa dowiedział,
Prosi do chaty. Weszli, zasiadają ławę;
Pierwszy z posłów stał w środku i jął zdawać sprawę.
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Tymczasem szlachty coraz gęściej przybywało:
Dobrzyńscy prawie wszyscy, sąsiadów niemało
Z okolicznych zaścianków, zbrojni i bezbronni,
W kałamaszkach i bryczkach, i piesi, i konni.
Stawią wozy, podjezdki do brzezinek wiążą,
Ciekawi skutku narad koło domu krążą;
Już izbę napełnili, kupią się do sieni,
Inni słuchają, w okna głowami wciśnieni421.
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Księga siódma
Rada

Zbawienne rady Bartka zwanego Prusak — Głos żołnierski 
Maćka Chrzciciela — Głos polityczny pana Buchmana — 
Jankiel radzi ku zgodzie, którą Scyzoryk rozcina — Rzecz 
Gerwazego, z której okazują się wielkie skutki wymowy 
sejmowej — Protestacja starego Maćka — Nagłe przybycie 
posiłków wojennych zrywa naradę — Hejże na Soplicę!

Z kolei Bartek poseł rzecz swą wyprowadzał.
Ten, że często na strugach do Królewca chadzał,
Nazwany był Prusakiem od swych spółrodaków:
Przez żart, bo nienawidził okropnie Prusaków,
Choć lubił o nich gadać. Człek podeszły w lata,
W podróżach swych dalekich wiele zwiedził świata;
Gazet pilny czytelnik, polityki świadom,
W niebytność Maćka zwykle przewodził obradom.
Ten tak rzecz kończył:

«Nie jest to, panie Macieju,
Bracie mój, a nas wszystkich Ojcze Dobrodzieju,
Nie jest to marna pomoc. Ja bym na Francuzów
Spuścił się w czasie wojny, jak na czterech tuzów422:
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Lud bitny, a od czasów pana Tadeusza
Kościuszki, świat takiego nie miał genijusza
Wojennego, jak wielki cesarz Bonaparte.
Pamiętam, kiedy przeszli Francuzi przez Wartę;
Bawiłem za granicą wtenczas, w roku pańskim
Tysiącznym osimsetnym szóstym; właśnie z Gdańskiem
Handlowałem, a krewnych mam wiele w Poznańskiem.
Jeździłem ich odwiedzić; więc z panem Józefem
Grabowskim, który teraz jest rejmentu szefem,
A podówczas żył na wsi blisko Obiezierza,
Polowaliśmy sobie na małego źwierza.
Był pokój w Wielkopolszcze, jak teraz na Litwie;
Wtem nagle rozeszła się wieść o strasznej bitwie.
Przybiegł do nas posłaniec od pana Towdena:
Grabowski list przeczytał, krzyknął: «Jena! Jena!
Zbito Prusaków na łeb, na szyję, wygrana!»
Ja, z konia zsiadłszy, zaraz padłem na kolana,
Dziękując Panu Bogu… Do miasta jedziemy,
Niby dla interesu, niby nic nie wiemy:
Aż tu widzimy wszystkie landraty423, hofraty424,
Komisarze i wszystkie podobne psubraty
Kłaniają się nam nisko; każdy drży, blednieje,
Jako owad prusaczy, gdy wrzątkiem kto zleje.
My śmiejąc się, trąc ręce, prosim uniżenie
O nowinki? pytamy, co słychać o Jenie?
Tu ich strach zdjął; dziwią się, że o klęsce owej
Już wiemy; krzyczą Niemcy: «Achary Got! o wej!»
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Spuściwszy nos, do domów, z domów dalej w nogi —
O, to był rwetes! Wszystkie wielkopolskie drogi
Pełne uciekających. Niemczyska jak mrowie
Pełzną, ciągną pojazdy, które lud tam zowie
Wageny i fornalki; mężczyźni, kobiety,
Z fajkami, z imbryczkami, wleką pudła, bety;
Drapią jak mogą. A my milczkiem wchodzim w radę:
Hejże na koń, pomieszać Niemcom rejteradę425!
Nuż landratom tłuc w karki, z hofratów drzeć schaby,
A herów oficerów łowić za harcaby426!
A jenerał Dąbrowski wpada do Poznania
I cesarski przynosi rozkaz: do powstania!
W tydzień jeden tak lud nasz Prusaków wychłostał
I wygnał, na lekarstwo Niemca byś nie dostał!
Gdyby się tak obrócić i gracko, i raźnie,
I u nas w Litwie sprawić Moskwie taką łaźnię?
He, co myślisz Macieju? Jeśli z Bonapartem
Moskwa drze koty, to on wojuje nie żartem:
Bohater pierwszy w świecie, a wojsk ma bez liku!
He, cóż myślisz Macieju, nasz ojcze Króliku?»
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Skończył. Czekają wszyscy Macieja wyroku.
Maciej głowy nie ruszył ani podniósł wzroku,
Tylko ręką kilkakroć uderzył po boku,
Jak gdyby szabli szukał (od zaboru kraju
Szabli nie nosił; przecież z dawnego zwyczaju,
Na wspomnienie Moskala, zawsze rękę zwracał
Na lewy bok: zapewne Rózeczki swej macał;
I stąd był nazywany powszechnie Zabokiem).
Już wzniósł głowę; słuchają w milczeniu głębokiem.
Maciej oczekiwanie powszechne omylił,
Nachmurzył brwi i znowu głowę na pierś schylił.
Na koniec odezwał się, z wolna każde słowo
Wymawiając z przyciskiem, a w takt kiwał głową.

«Cicho! skądże ta cała nowina pochodzi?
Jak daleko Francuzi? kto nimi dowodzi?
Czy już wojnę zaczęli z Moskwą? gdzie i o co?
Którędy mają ciągnąć? z jaką idą mocą?
Wiele piechoty, jazdy? Kto wie, niechaj gada!»

Milczała patrząc na się kolejno gromada.
«Radziłbym — rzecze Prusak — czekać bernardyna
Robaka, bo od niego pochodzi nowina;
Tymczasem posłać pewnych szpiegów nad granicę,
I po cichu uzbrajać całą okolicę,
A tymczasem ostrożnie całą rzecz prowadzić,
Aby Moskalom naszych zamiarów nie zdradzić».
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«He! czekać? szczekać? zwlekać?» przerwał Maciej drugi
Ochrzczony Kropicielem, od wielkiej maczugi,
Którą zwał Kropidełkiem. Miał ją dziś przy sobie;
Stanął za nią, na gałce zwiesił ręce obie,
Na ręku oparł brodę, krzycząc: «Czekać! zwlekać!
Sejmikować! Hem, trem, brem, a potem uciekać!
Ja w Prusach nie bywałem; rozum królewiecki
Dobry dla Prus, a u mnie jest rozum szlachecki.
To wiem: że kto chce bić się, niech Kropidło chwyta;
Kto umierać, ten księdza niech woła, i kwita!
Ja chcę żyć, bić! Bernardyn po co? czy my żaki?
Co mi tam Robak: otóż, my będziem robaki,
I dalej Moskwę toczyć! Trem, brem, szpiegi, wzwiady;
Wiecie wy, co to znaczy? Oto, że wy dziady,
Niedołęgi! He, bracia, to wyżła rzecz tropić,
Bernardyńska kwestować, a moja rzecz: kropić;
Kropić, kropić i kwita!» Tu maczugę głasnął,
Za nim cały tłum szlachty «Kropić, kropić!» wrzasnął.

Poparł stronę Chrzciciela, Bartek zwan Brzytewka
Od szabli cienkiej, tudzież Maciej, zwan Konewka
Od sztućca427 który naszał, z gardłem tak szerokiem,
Że zeń jak z konwi tuzin kulek lał potokiem.
Oba krzyczeli: «Wiwat Chrzciciel z kropidełkiem!»
Prusak chciał mówić, ale zgłuszono go zgiełkiem
I śmiechem; «Precz — wołano — precz Prusaki tchórze!
Kto tchórz, niech w bernardyńskim chowa się kapturze!»
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Wtem znowu głowę z wolna podniósł Maciej stary,
I zaczęły cokolwiek uciszać się gwary:
«Nie drwijcie — rzekł — z Robaka; znam go, to ćwik klecha,
Ten robaczek większego od was zgryzł orzecha.
Raz go tylko widziałem: ledwiem okiem rzucił,
Poznałem co za ptaszek; ksiądz oczy odwrócił,
Lękając się, żebym go nie zaczął spowiadać;
Ale to rzecz nie moja, wiele o tym gadać!
On tu nie przyjdzie; próżno wzywać bernardyna.
Jeśli od niego wyszła ta cała nowina,
To kto wie, w jakim celu: bo to bies księżyna!
Jeśli prócz tej nowiny nic więcej nie wiecie:
Więc po coście tu przyszli? i czego wy chcecie?»

«Wojny!» krzyknęli. — «Jakiej?» spytał. — Zawołali:
«Wojny z Moskalem! Bić się! Hejże na Moskali!»

Prusak wciąż wołał, a głos coraz wyżej wznosił;
Aż posłuchanie częścią ukłonem wyprosił,
Częścią zdobył swą mową krzykliwą i cienką.
«I ja chcę bić się — wołał tłukąc się w pierś ręką —
Choć kropidła nie noszę, drągiem od wiciny428

Sprawiłem raz Prusakom czterem dobre chrzciny,
Którzy mię po pjanemu chcieli w Preglu topić».
«Toś zuch Bartku — rzekł Chrzciciel — dobrze! kropić, 
kropić!»
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«Ależ, najsłodszy Jezu! trzeba pierwej wiedzieć
Z kim wojna? o co? trzeba to światu powiedzieć —
Wołał Prusak — bo jakże lud ruszy za nami?
Gdzie pójdzie, kiedy gdzie iść, my nie wiemy sami?
Bracia szlachta! Panowie! potrzeba rozsądku!
Dobrodzieje! potrzeba ładu i porządku!
Chcecie wojny, więc zróbmy konfederacyją;
Obmyślmy, gdzie zawiązać i pod laską czyją?
Tak było w Wielkopolszcze: widzim rejteradę
Niemiecką: cóż my robim? wchodzim tajnie w radę,
Uzbrajamy i szlachtę, i włościan gromadę;
Gotowi, Dąbrowskiego czekamy rozkazu;
Na koniec, hejże na koń! powstajem od razu!»

«Proszę o głos!» zawołał pan komisarz z Klecka,
Człowiek młody, przystojny, ubrany z niemiecka.
Zwał się Buchman, lecz Polak był, w Polsce się rodził;
Nie wiedzieć pewnie, czyli ze szlachty pochodził,
Lecz o to nie pytano; i wszyscy Buchmana
Szacowali, iż służył u wielkiego pana,
Był dobry patryjota i pełen nauki,
Z ksiąg obcych wyuczył się gospodarstwa sztuki,
I dóbr administracją prowadził porządnie;
O polityce także wnioskował rozsądnie,
Pięknie pisać i gładko umiał się wysławiać.
Zatem umilkli wszyscy, kiedy jął rozprawiać:
«Proszę o głos!» powtórzył, po dwakroć odchrząknął,
Ukłonił się i usty dźwięcznymi tak brząknął:
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«Preopinanci429 moi w swych głosach wymownych
Dotknęli wszystkich punktów stanowczych i głownych,
Dyskusyją na wyższe wznieśli stanowisko;
Mnie tylko pozostaje, w jedno zjąć ognisko
Rzucone trafne myśli i rozumowania:
Mam nadzieję w ten sposób sprzeczne zgodzić zdania.
Dwie części w dyskusyji całej uważałem;
Podział już jest zrobiony, idę tym podziałem.
Naprzód: dlaczego mamy przedsiębrać powstanie?
W jakim duchu? to pierwsze żywotne pytanie;
Drugie, rewolucyjnej władzy się dotycze:
Podział jest trafny, tylko przewrócić go życzę.
Naprzód zacząć od władzy: skoro pojmiem władzę,
Z niej powstania istotę, duch, cel, wyprowadzę.
Co do władzy więc — kiedy oczyma przebiegam
Dzieje całej ludzkości, i cóż w nich spostrzegam?
Oto, ród ludzki dziki, w lasach rozpierzchniony,
Skupia się, zbiera, łączy dla wspólnej obrony,
Obmyśla ją; i to jest najpierwsza obrada.
Potem każdy wolności własnej cząstkę składa
Dla dobra powszechnego: to pierwsza ustawa,
Z której jako ze źródła płyną wszystkie prawa.
Widzimy tedy, że rząd umową się tworzy,
Nie pochodząc, jak mylnie sądzę, z woli Bożej.
Owoż, rząd na kontrakcie oparłszy społecznym,
Podział władzy już tylko jest skutkiem koniecznym430».
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«Otóż są i kontrakty! Kijowskie czy mińskie? —
Rzekł stary Maciej — owoż i rządy babińskie!
Panie Buchman, czy Bóg nam chciał cara narzucić,
Czy diabeł, ja z waszmością nie będę się kłócić:
Panie Buchman, gadaj Waść, jakby cara zrzucić».

«Tu sęk — krzyknął Kropiciel — gdybym mógł 
podskoczyć
Do tronu i Kropidłem, plusk, raz cara zmoczyć:
To już by on nie wrócił, ni kijowskim traktem,
Ni mińskim, ni za żadnym Buchmana kontraktem;
Aniby go wskrzesili z mocy bożej popi,
Ni z mocy Belzebuba — ten mi zuch, kto kropi.
Panie Buchman, waścina rzecz bardzo wymowna,
Ale wymowa szum, drum: kropić! to rzecz główna».

«To, to, to!» pisnął, ręce trąc, Bartek Brzytewka,
Od Chrzciciela do Maćka biegając jak cewka
Od jednej strony krosien przerzucana w drugą:
«Tylko ty, Maćku z Rózgą, ty, Maćku z maczugą;
Tylko zgódźcie się: dalbóg, pobijem na druzgi431

Moskala; Brzytew idzie pod komendę Rózgi».

«Komenda — przerwał Chrzciciel — dobra ku paradzie;
U nas była komenda w kowieńskiej brygadzie
Krótka a węzłowata: strasz, sam się nie strachaj;
Bij, nie daj się; postępuj często, gęsto machaj:
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Szach, mach!» «To — pisnął Brzytwa — to mi regulament432!
Po co tu pisać akta, po co psuć atrament?
Konfederacji trzeba? o to cała sprzeczka?
Jest Marszałek nasz Maciej, a laska Rózeczka».
«Niech żyje — krzyknął Chrzciciel — Kurek na Kościele!»
Szlachta odpowiedziała. «Wiwant433 Kropiciele!»

Ale w kątach szmer powstał, choć w środku tłumiony;
Widać, że się rozdziela rada na dwie strony.
Buchman krzyknął: «Ja zgody nigdy nie pochwalam!
To mój system!» Ktoś drugi wrzasnął: «Nie pozwalam!»
Inni z kątów wtórują. Nareszcie głos gruby
Ozwał się przybyłego szlachcica Skołuby:

«Cóż to, Państwo Dobrzyńscy! A to co się święci?
A my, czy to będziemy z pod prawa wyjęci?
Kiedy nas zapraszano z naszego zaścianku,
A zapraszał nas klucznik Rębajło Mopanku,
Mówiono nam, że wielkie rzeczy dziać się miały,
Że tu nie o Dobrzyńskich, lecz o powiat cały,
O całą szlachtę idzie; toż i Robak bąkał,
Choć nigdy nie dokończył i zawsze się jąkał,
I ciemno się tłumaczył. Wreszcie, koniec końców,
My zjechali, sąsiadów zwołali przez gońców.
Nie sami tu panowie Dobrzyńscy jesteście;
Z różnych innych zaścianków jest tu nas ze dwieście:



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1714Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Wszyscy więc radźmy. Jeśli potrzeba marszałka,
Głosujmy wszyscy; równa u każdego gałka.
Niech żyje równość!»

Zatem dwaj Terajewicze
I czterej Stypułkowscy i trzej Mickiewicze,
Krzyknęli: «Wiwat równość!» stając za Skołubą.
Tymczasem Buchman wołał: «Zgoda będzie zgubą!»
Kropiciel krzyczał: «Bez was obejdziem się sami;
Niech żyje nasz marszałek, Maciek nad Maćkami!
Hej do laski!» Dobrzyńscy krzyczą: «Zapraszamy!»
A obca szlachta woła w głos: «Nie pozwalamy!»
Rozstrycha się tłum na dwie kupy rozdzielony,
I kiwając głowami w dwie przeciwne strony,
Tamci: «Nie pozwalamy!» — ci krzyczą: «Prosiemy!»

Maciek stary w pośrodku jeden siedział niemy,
I jedna głowa jego była nieruchoma.
Przeciw niemu stał Chrzciciel zwieszony rękoma
Na maczudze, a głową na końcu maczugi
Wspartą kręcił, jak tykwą wbitą, na kij długi,
I na przemiany to w tył, to się naprzód kiwał,
I ustawicznie «Kropić, kropić!» wykrzykiwał.
Wzdłuż izby zaś przebiegał Brzytewka ruchawy
Ciągle od Kropiciela do Macieja ławy.
Konewka zaś powoli wszerz izbę przechodził
Od Dobrzyńskich do szlachty: niby to ich godził;
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Jeden wciąż wołał «Golić» a drugi «Zalewać!»
Maciek milczał; lecz widno, że się zaczął gniewać./

Ćwierć godziny wrzał hałas, gdy nad tłum wrzeszczący,
Ze środka głów, wyskoczył w góre słup błyszczący:
Był to rapier sążnistej długości, szeroki
Na całą piędź, a sieczny na obadwa boki,
Widocznie miecz teutoński z norymberskiej stali
Ukuty: wszyscy milcząc na broń poglądali.
Kto ją podniósł? nie widać; lecz zaraz zgadniono:
«To Scyzoryk! niech żyje Scyzoryk! — krzykniono —
Wiwat Scyzoryk, klejnot Rębajłów zaścianku!
Wiwat Rębajło, Szczerbiec, Półkozic, Mopanku!»

Wnet Gerwazy (to on był) przez tłum się przecisnął
Na środek izby, wkoło Scyzorykiem błysnął;
Potem w dół chyląc ostrze na znak powitania
Przed Maćkiem, rzekł: «Rózeczce Scyzoryk się kłania.
Bracia szlachta, Dobrzyńscy! Ja nie będę radził
Nic a nic; powiem tylko, po com was zgromadził:
A co robić, jak robić, decydujcie sami.
Wiecie, słuch dawno chodzi między zaściankami,
Że się na wielkie rzeczy zanosi na świecie;
Ksiądz Robak o tym gadał: wszakże wszyscy wiecie?»
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«Wiemy!» krzyknęli — «Dobrze. Owoż mądrej głowie —
Ciągnął mówca, spojrzawszy bystro — dość dwie słowie.
Nieprawdaż?» «Prawda» rzekli. «Gdy cesarz francuski —
Rzekł Klucznik — stąd przyciąga, a stamtąd car ruski:
Więc wojna; car z cesarzem, królowie z królami
Pójdą za łby, jak zwykle między monarchami.
A nam czy siedzieć cicho? Gdy wielki wielkiego
Będzie dusić: my duśmy mniejszych, każdy swego.
Z góry i z dołu, wielcy wielkich, małych mali,
Jak zaczniem ciąć, tak całe szelmostwo się zwali,
I tak zakwitnie szczęście i Rzeczpospolita.
Nieprawdaż?» «Prawda — rzekli — jakby z książki czyta».
«Prawda — powtórzył Chrzciciel — krop a krop i kwita».
«Ja zawsze gotów golić» ozwał się Brzytewka;
«Tylko zgódźcie się — prosił uprzejmie Konewka —
Chrzcicielu i Macieju, pod czyją iść wodzą?»
Ale mu przerwał Buchman: «Niech się głupi godzą,
Dyskusyje publicznej sprawie nie zaszkodzą.
Proszę milczeć, słuchamy, sprawa na tym zyska;
Pan Klucznik ją z nowego zważa stanowiska».

«Owszem — zawołał Klucznik — u mnie po staremu,
O wielkich rzeczach myśleć należy wielkiemu:
Jest na to cesarz, będzie król, senat, posłowie.
Takie rzeczy, mopanku, robią się w Krakowie
Lub w Warszawie, nie u nas, w zaścianku, w Dobrzynie;
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Aktów konfederackich nie piszą w kominie
Kredą, nie na wicinie, lecz na pergaminie.
Nie nam to pisać akta; ma Polska pisarzy
Koronnych i litewskich, tak robili starzy;
Moja rzecz Scyzorykiem wyrzynać». «Kropidłem
Pluskać» dodał Kropiciel. «I wykalać Szydłem»
Krzyknął Bartek Szydełko, dobywszy swej szpadki.

«Wszystkich was — kończył Klucznik — biorę tu 
na świadki,
Czy Robak nie powiadał, że wprzód nim przyjmiecie
W dom wasz Napoleona, trzeba wymieść śmiecie?
Słyszeliście to wszyscy: a czy rozumiecie?
Któż jest śmieciem powiatu? Kto zdradziecko zabił
Najlepszego z Polaków, kto go okradł, zgrabił?
I jeszcze chce ostatki wydrzeć z rąk dziedzica?
Któż to? Mamże wam gadać?» «A już ci Soplica —
Przerwał Konewka — to łotr» «Oj, to ciemiężyciel»
Pisnął Brzytewka — «Więc go kropić!» dodał Chrzciciel;
«Jeśli zdrajca — rzekł Buchman — więc na szubienicę!»
«Hejże! — krzyknęli wszyscy — hejże na Soplicę!»

Lecz Prusak śmiał podjąć się Sędziego obrony,
I wołał z wzniesionymi ku szlachcie ramiony:
«Panowie Bracia! aj! aj! a na boskie rany!
Co znowu? Panie Klucznik, czy waść opętany?



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1718Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Czy o tym była mowa? Że ktoś miał wariata
Banitę bratem: to co, karać go za brata?
To mi po chrześcijańsku! Są tu w tym konszachty
Hrabiego; żeby Sędzia był ciężki dla szlachty,
Nieprawda! dalibógże! To wy tylko sami
Pozywacie go, a on zgody szuka z wami,
Ustępuje ze swego, jeszcze grzywny płaci.
Ma proces z Hrabią: cóż stąd? obadwa bogaci;
Niechaj pan drze się z panem: cóż to do nas, braci?
Pan Sędzia ciemiężyciel! On pierwszy zabraniał,
Ażeby się chłop przed nim do ziemi nie kłaniał,
Mówiąc, że to grzech. Nieraz u niego gromada
Chłopska, ja sam widziałem, do stołu z nim siada;
Płacił za włość podatki: a nie tak jest w Klecku,
Choć tam waść, panie Buchman, rządzisz po niemiecku.
Sędzia zdrajca! My się z nim od infimy434 znamy:
Poczciwe było dziecko i dziś taki samy;
Polskę kocha nad wszystko, polskie obyczaje
Chowa, modom moskiewskim przystępu nie daje.
Ilekroć z Prus powracam, chcąc zmyć się z niemczyzny,
Wpadam do Soplicowa jak w centrum polszczyzny;
Tam się człowiek napije, nadysze435 ojczyzny!
Dalbóg Dobrzyńscy! ja wasz brat, ale Sędziego
Nie pozwolę pokrzywdzić; nie będzie nic z tego.
Nie tak, panowie bracia, w Wielkopolszcze było:
Co za duch! co za zgoda! aż przypomnieć miło!
Nikt tam podobną fraszką nie śmiał rady mieszać».
«To nie fraszka — zawołał Klucznik — łotrów wieszać!»



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1719Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Szmer wzmagał się. Wtem Jankiel posłuchania prosił,
Na ławę wskoczył, stanął i nad głowy wznosił
Brodę jak wiechę, co mu aż do pasa wisi.
Prawą ręką zdjął z wolna z głowy kołpak lisi;
Lewą ręką jarmułkę zruszoną poprawił,
Potem lewicę za pas zatknął i tak prawił,
Kołpakiem lisim w kolej kłaniając się nisko:

«Nu, panowie Dobrzyńscy! Ja sobie Żydzisko;
Mnie Sędzia ni brat, ni swat; szanuję Sopliców
Jak panów bardzo dobrych i moich dziedziców;
Szanuję też Dobrzyńskich, Bartków i Maciejów,
Jako dobrych sąsiadów, panów dobrodziejów;
A mówię tak: jeżeli państwo chcą gwałt zrobić
Sędziemu, to bardzo źle. Możecie się pobić,
Zabić — a asesory? a sprawnik? a turma?
Bo w wiosce u Soplicy jest żołnierzy hurma,
Wszystko jegry! Asesor w domu: tylko świśnie,
Tak wraz przymaszerują, stoją jak umyślnie.
A co będzie? A jeśli czekacie Francuza,
To Francuz jest daleko jeszcze, droga duża.
Ja Żyd, o wojnach nie wiem, a byłem w Bielicy,
I widziałem tam Żydków od samej granicy;
Słychać, że Francuz stoi nad rzeką Łososną,
A wojna jeśli będzie, to chyba aż wiosną.
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Nu, mówię tak: czekajcie; wszak dwór Soplicowa
Nie budka kramna436, co się rozbierze, w wóz schowa
I pojedzie: dwór jak stał, do wiosny stać będzie;
A pan Sędzia, to nie jest Żydek na arendzie:
Nie uciecze, to jego można znaleźć wiosną.
A teraz rozejdźcie się, a nie gadać głośno
O tym, co było; bo to gadać, to daremno!
A czyja łaska panów Szlachty, proszę ze mną.
Moja Siora powiła437 małego Jankielka:
Ja dziś traktuję wszystkich, a muzyka wielka!
Każę przynieść kozice, basetlę, dwie skrzypiec,
A pan Maciek Dobrodziej lubi stary lipiec
I nowego mazurka: mam nowe mazurki,
A wyuczyłem śpiewać fein moje bachurki».

Wymowa lubionego powszechnie Jankiela
Trafiała do serc. Powstał krzyk, oklask wesela,
Szmer przyzwolenia nawet za domem się szerzył:
Gdy Gerwazy w Jankiela Scyzorykiem zmierzył.
Żyd skoczył, wpadł w tłum; Klucznik wołał: «Precz stąd, 
Żydzie!
Nie tkaj palców między drzwi, nie o ciebie idzie!
Panie Prusak! że waszeć Sędziowską handlujesz
Parą wicin mizernych: to już zań gardłujesz?
Zapomniałeś mopanku, że ojciec waszecin
Spławiał do Prus dwadzieścia Horeszkowskich wicin?
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Stąd się zbogacił i on, i jego rodzina,
Ba, nawet wszyscy, ilu was tu jest z Dobrzyna.
Bo pamiętacie starzy, słyszeliście młodzi,
Że Stolnik był was wszystkich ojciec i dobrodziéj:
Kogoż on komisarzem słał do swych dóbr pińskich?
Dobrzyńskiego! Rachmistrzów kogo miał? Dobrzyńskich!
Marszałkostwa, kredensu nie zwierzał nikomu,
Tylko Dobrzyńskim: pełno Dobrzyńskich miał w domu!
On forytował wasze w trybunałach sprawy,
On wyrabiał u króla dla was chleb łaskawy,
Dzieci wasze kopami pomieszczał w konwikcie438

Pijarskim, na swym koszcie, odzieży i wikcie;
Dorosłych promowował także swym nakładem:
A dlaczego to robił? że wam był sąsiadem!
Dziś Soplica kopcami tyka waszych granic:
Cóż kiedy wam dobrego zrobił on?»

«Nic a nic! —
Przerwał Konewka — bo to wyrosło z szlachciury,
A jak dmie się, phu, phu, phu, jak nos drze do góry!
Pamiętacie, prosiłem na córki wesele;
Poję, nie chce pić, mówi: »Nie piję tak wiele
Jak wy szlachta; wy szlachta ciągniecie jak bąki«.
Ot magnat! delikacik z marymonckiej mąki!
Nie pił; leliśmy w gardło, krzyczał: »Gwałt się dzieje!«
Czekajno, niech no ja mu z Konewki naleję».
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«Filut — zawołał Chrzciciel — oj, i ja go kropnę
Za swoje. Mój syn, było to dziecko roztropne,
Teraz tak zgłupiał, że go nazywają Sakiem;
A z przyczyny Sędziego został głupcem takim.
Mówiłem: po co tobie leźć do Soplicowa?
Jeżeli cię tam złowię, niech cię Bóg uchowa!
On znowu smyk do Zosi, dybie przez konopie:
Złowiłem go, a zatem za uszy i kropię;
A on beczy i beczy jak maleńkie chłopię:
»Ojcze, choć zabij, muszę tam iść«, a wciąż szlocha —
»Co tobie?« a on mówi, że tę Zosię kocha!
Chciałby popatrzyć na nią! Żal mi nieboraka,
Mówię Sędziemu: »Sędzio, daj Zosię dla Saka!«
On mówi: »Jeszcze mała, czekaj ze trzy lata,
Jak sama zechce«. Łotr! łże, już ją komuś swata:
Słyszałem. Już ja się tam na wesele wkręcę;
Ja im łoże małżeńskie kropidłem poświęcę».

«I taki łotr — zawołał Klucznik — ma panować?
I dawnych panów, lepszych od siebie, rujnować?
A Horeszków i pamięć i imię zaginie!
Gdzież jest wdzięczność na świecie? Nie ma jej w Dobrzynie!
Bracia! chcecie bój z ruskim wieść imperatorem,
A boicie się wojny z Soplicowskim dworem?
Strach wam turmy! Czyż to ja wzywam na rozboje?
Broń Boże! Szlachta Bracia! ja przy prawie stoję.
Wszak Hrabia wygrał, zyskał dekretów niemało:
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Tylko je egzekwować! Tak dawniej bywało:
Trybunał pisał dekret; szlachta wypełniała,
A szczególniej Dobrzyńscy, i stąd wasza chwała
Urosła w Litwie! Wszakże to Dobrzyńscy sami
Bili się na zajezdzie myskim z Moskalami,
Których przywiódł jenerał ruski Wojniłowicz
I łotr, przyjaciel jego, pan Wołk z Łogomowicz.
Pamiętacie, jak Wołka wzięliśmy w niewolę,
Jak chcieliśmy go wieszać na belce w stodole,
Iż był tyran dla chłopstwa a sługa Moskali;
Ale się chłopi głupi nad nim zlitowali!
(Upiec go muszę kiedyś na tym Scyzoryku.)
Nie wspomnę innych wielkich zajazdów bez liku,
Z których wyszliśmy zawsze, jak szlachcie przystało,
I z zyskiem i aplauzem powszechnym i z chwałą!
Po cóż o tym wspominać? Dziś darmo pan Hrabia,
Sąsiad wasz, sprawę toczy, dekrety wyrabia:
Już nikt z was pomóc nie chce biednemu sierocie!
Dziedzic Stolnika tego, który żywił krocie,
Dziś nie ma przyjaciela, oprócz mnie, Klucznika,
I ot tego wiernego mego Scyzoryka!»

«I Kropidła — rzekł Chrzciciel — Gdzie ty Gerwazeńku,
Tam i ja; póki ręka, póki plusk plask w ręku.
Co dwaj to dwaj! Dalibóg mój Gerwazy! ty miecz,
Ja mam Kropidło; dalbóg! ja kropię, a ty siecz:
I tak szach mach, plusk i plask; oni niech gawędzą!»
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«Toć i Bartka — rzekł Brzytwa — bracia nie odpędzą;
Już co wy namydlicie, to ja wszystko zgolę».
«I ja — przydał Konewka — z wami ruszyć wolę,
Gdy ich nie można zgodzić na obiór marszałka;
Co mi tam głosy, gałki! U mnie insza gałka.
— Tu wydobył z kieszeni garść kul, dzwonił nimi —
Ot gałki! — krzyknął — w Sędzię gałkami wszystkimi!»
«Do was — wołał Skołuba — do was się łączymy!»
«Gdzie wy — krzyknęła szlachta — gdzie wy, to tam i my!
Niech żyją Horeszkowie! wiwant Półkozice!
Wiwat Klucznik Rębajło! Hejże na Soplicę!»

I tak wszystkich pociągnął wymowny Gerwazy;
Bo wszyscy ku Sędziemu mieli swe urazy,
Jak zwyczajnie w sąsiedztwie: to o szkodę skargi,
To o wyręby, to o granice zatargi.
Jednych gniew, drugich tylko podburzała zawiść
Bogactw Sędziego — wszystkich zgodziła nienawiść.
Cisną się do Klucznika, podnoszą do góry
Szable, pałki. —

Aż Maciek, dotychczas ponury,
Nieruchomy, wstał z ławy i wolnymi kroki
Wyszedł na środek izby i podparł się w boki;
I spojrzawszy przed siebie, i kiwając głową,
Zabrał głos, wymawiając z wolna każde słowo,
Z przestankiem i przyciskiem: «A głupi! a głupi!
A głupi wy! Na kim się mleło439, na was skrupi!…
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To póki o wskrzeszeniu Polski była rada,
O dobru pospolitym, głupi, u was zwada?
Nie można było, głupi, ani się rozmówić,
Głupi, ani porządku, ani postanowić
Wodza nad wami, głupi! A niech no kto podda
Osobiste urazy, głupi, u was zgoda!
Precz stąd! Bo jakom Maciek, was, do milijonów
Kroćset kroci tysięcy fur, beczek, furgonów,
Diabłów!!!!…»

Ucichli wszyscy jak rażeni gromem;
Ale razem straszliwy powstał krzyk za domem:
«Wiwat Hrabia!» On wjeżdżał na folwark Maciejów,
Sam zbrojny, za nim zbrojnych dziesięciu dżokejów.
Hrabia siedział na dzielnym koniu, w czarnym stroju;
Na sukni orzechowy płaszcz włoskiego kroju,
Szeroki, bez rękawów, jak wielka opona440,
Spięty klamrą u szyi, spadał przez ramiona;
Kapelusz miał okrągły z piórem, w ręku szpadę.
Okręcił się i szpadą powitał gromadę.

«Wiwat Hrabia! — krzyknęli — z nim żyć i umierać!»
Szlachta zaczęła z chaty przez okna wyzierać,
I za Klucznikiem coraz ku drzwiom się napierać.
Klucznik wyszedł, a za nim tłum przeze drzwi runął,
Maciek resztę wypędził, drzwi zamknął, zasunął,
I przez okno wyjrzawszy, raz jeszcze rzekł: «Głupi!»
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A tymczasem się szlachta do Hrabiego kupi
Idą w karczmę. Gerwazy wspomniał dawne czasy:
Kazał sobie trzy podać od kontuszów pasy,
Na nich ze sklepu441 karczmy beczki wydobywa
Trzy: jedną miodu, drugą wódki, trzecią piwa.
Wyjął goździe, wnet z szumem trysnęły trzy strugi,
Jeden biały jak srebro, krwawnikowy drugi,
Trzeci żółty; troistą grają w górze tęczą,
A spadając w sto kubków, we sto szklanek brzęczą.
Wre szlachta. Tamci piją, ci Hrabiemu życzą
Lat setnych, wszyscy: «Hejże na Soplicę!» krzyczą.

Jankiel wymknął się milczkiem, oklep. Prusak, równie
Niesłuchany, choć jeszcze rozprawiał wymównie,
Chciał zmykać: szlachta w pogoń, wołając, że zdradził.
Mickiewicz stał z daleka; ni krzyczał, ni radził,
Ale z miny poznano, że coś złego knuje:
Więc do kordów, i hejże! On się rejteruje,
Odcina się, już ranny; przyparty do płotów:
Gdy mu skoczył na odsiecz Zan i trzech Czeczotów.
Za czym rozjęto szlachtę. Ale w tym rozruchu,
Dwóch było ciętych w ręce; ktoś dostał po uchu;
Reszta wsiadała na koń. —

Hrabia i Gerwazy
Porządkują, rozdają oręże, rozkazy.
W końcu, wszyscy przez długą zaścianku ulicę
Puścili się w cwał krzycząc: «Hejże na Soplicę!»
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Księga ósma
Zajazd

Astronomia Wojskiego — Uwaga Podkomorzego nad 
kometami — Tajemnicza scena w pokoju Sędziego — Tadeusz, 
chcąc zręcznie wyplątać się, wpada w wielkie kłopoty — Nowa 
Dydo — Zajazd — Ostatnia woźnieńska protestacja — Hrabia 
zdobywa Soplicowo — Szturm i rzeź — Gerwazy piwniczym 
— Uczta zajazdowa.

Przed burzą bywa chwila cicha i ponura,
Kiedy, nad głowy ludzi przyleciawszy, chmura
Stanie i grożąc twarzą, dech wiatrów zatrzyma,
Milczy, obiega ziemię błyskawic oczyma,
Znacząc te miejsca, gdzie wnet ciśnie grom po gromie:
Tej ciszy chwila była w Soplicowskim domie.
Myśliłbyś, że przeczucie nadzwyczajnych zdarzeń
Ścięło usta i wzniosło duchy w kraje marzeń.

Po wieczerzy i Sędzia, i goście ze dworu
Wychodzą na dziedziniec używać wieczoru;
Zasiadają na przyzbach wysłanych murawą.
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Całe grono z posępną i cichą postawą
Pogląda w niebo, które zdawało się zniżać,
Ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać,
Aż oboje, skrywszy się pod zasłonę ciemną
Jak kochankowie, wszczęli rozmowę tajemną,
Tłumacząc swe uczucia w westchnieniach tłumionych,
Szeptach, szmerach i słowach na wpół wymówionych,
Z których składa się dziwna muzyka wieczoru.

Zaczął ją puszczyk, jęcząc na poddaszu dworu;
Szepnęły wiotkim skrzydłem nietoperze442, lecą
Pod dom, gdzie szyby okien, twarze ludzi świecą;
Bliżej zaś nietoperzów443 siostrzyczki, ćmy, rojem
Wiją się przywabione białym kobiet strojem;
Mianowicie przykrzą się444 Zosi, bijąc w lice445

I w jasne oczki, które biorą za dwie świéce.
Na powietrzu owadów wielki krąg się zbiera,
Kręci się, grając jako harmoniki sfera;
Ucho Zosi rozróżnia wśród tysiąca gwarów
Akord muszek i półton fałszywy komarów.

W polu koncert wieczorny ledwie jest zaczęty;
Właśnie muzycy kończą stroić instrumenty.
Już trzykroć wrzasnął derkacz, pierwszy skrzypak446 łąki,
Już mu z dala wtórują z bagien basem bąki,
Już bekasy, do góry porwawszy się, wiją
I bekając raz po raz, jak w bębenki biją.
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Na finał szmerów muszych i ptaszęcej wrzawy
Odezwały się chórem podwójnym dwa stawy:
Jako zaklęte w górach kaukaskich jeziora
Milczące przez dzień cały, grające z wieczora.
Jeden staw, co toń jasną i brzeg miał piaszczysty,
Modrą piersią jęk wydał cichy, uroczysty;
Drugi staw, z dnem błotnistym i gardzielem447 mętnym,
Odpowiedział mu krzykiem żałośnie namiętnym:
W obu stawach piały żab niezliczone hordy,
Oba chóry zgodzone w dwa wielkie akordy.
Ten fortissimo zabrzmiał, tamten nuci z cicha;
Ten zdaje się wyrzekać, tamten tylko wzdycha:
Tak dwa stawy gadały do siebie przez pola
Jak grające na przemian dwie arfy Eola.

Mrok gęstniał. Tylko w gaju i około rzeczki
W łozach, błyskały wilcze oczy jako świeczki;
A dalej, u ścieśnionych widnokręgu brzegów,
Tu i owdzie ogniska pastuszych noclegów.
Nareszcie księżyc srebrną pochodnię zaniecił,
Wyszedł z boru i niebo, i ziemię oświecił.
One teraz, z pomroku odkryte w połowie,
Drzemały obok siebie jako małżonkowie
Szczęśliwi: niebo w czyste objęło ramiona
Ziemi pierś, co księżycem świeci posrebrzona.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1730Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Już naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga
Błysnęła; już ich tysiąc, już milijon mruga.
Kastor z bratem Polluksem jaśnieli na czele,
Zwani niegdyś u Sławian Lele i Polele;
Teraz ich w zodyjaku gminnym znów przechrzczono:
Jeden zowie się Litwą, a drugi Koroną.

Dalej niebieskiej Wagi dwie szale błyskają:
Na nich Bóg w dniu stworzenia (starzy powiadają)
Ważył z kolei wszystkie planety i ziemię,
Nim w przepaściach powietrza osadził ich brzemię;
Potem wagi złociste zawiesił na niebie:
Z nich to ludzie wag i szal wzór wzięli dla siebie.

Na północ świeci okrąg gwiaździstego Sita,
Przez które Bóg (jak mówią) przesiał ziarnka żyta,
Kiedy je z nieba zrzucał dla Adama ojca
Wygnanego za grzechy z rozkoszy ogrojca.

Nieco wyżej Dawida wóz, gotów do jazdy,448

Długi dyszel kieruje od polarnej gwiazdy.
Starzy Litwini wiedzą o rydwanie owym,
Że niesłusznie pospólstwo zwie go Dawidowym:
Gdyż to jest wóz Anielski. Na nim to przed czasy
Jechał Lucyper, Boga gdy wyzwał w zapasy,
Mlecznym gościńcem pędząc cwał w niebieskie progi,
Aż go Michał zbił z wozu, a wóz zrzucił z drogi.
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Teraz, popsuty, między gwiazdami się wala;
Naprawiać go Archanioł Michał nie pozwala.

I to wiadomo także u starych Litwinów,
(A wiadomość tę pono wzięli od rabinów)
Że ów zodyjakowy Smok długi i gruby,
Który gwiaździste wije po niebie przeguby,
Którego mylnie wężem chrzczą astronomowie,
Jest nie wężem, lecz rybą: Lewiatan się zowie.
Przed czasy mieszkał w morzach, ale po potopie
Zdechł z niedostatku wody; więc na niebios stropie,
Tak dla osobliwości jako dla pamiątki,
Anieli zawiesili jego martwe szczątki.
Podobnie pleban Mirski zawiesił w kościele
Wykopane olbrzymów żebra i piszczele449.

Takie gwiazd historyje, które z książek zbadał
Albo słyszał z podania, Wojski opowiadał.
Chociaż wieczorem słaby miał wzrok Wojski stary
I nie mógł w niebie dojrzeć nic przez okulary,
Lecz na pamięć znał imię i kształt każdej gwiazdy:
Wskazywał palcem miejsca i drogę ich jazdy.

Dziś mało go słuchano, nie zważano wcale
Na Sito, ni na Smoka, ani też na Szale.
Dziś oczy i myśl wszystkich pociąga do siebie
Nowy gość dostrzeżony niedawno na niebie:
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Był to kometa pierwszej wielkości i mocy450.
Zjawił się na zachodzie, leciał ku północy;
Krwawym okiem z ukosa na rydwan spoziera,
Jakby chciał zająć puste miejsce Lucypera,
Warkocz długi w tył rzucił i część nieba trzecią
Obwinął nim, gwiazd krocie zagarnął jak siecią
I ciągnie je za sobą, a sam wyżej głową
Mierzy, na północ, prosto w gwiazdę biegunową.

Z niewymownym przeczuciem cały lud litewski
Poglądał każdej nocy na ten cud niebieski,
Biorąc złą wróżbę z niego, tudzież z innych znaków:
Bo zbyt często słyszano krzyk złowieszczych ptaków,
Które na pustych polach gromadząc się w kupy,
Ostrzyły dzioby, jakby czekając na trupy;
Zbyt często postrzegano, że psy ziemię ryły
I jak gdyby śmierć wietrząc, przeraźliwie wyły:
Co wróży głód lub wojnę; a strażnicy boru
Widzieli, jak przez cmentarz szła dziewica moru,
Która wznosi się czołem nad najwyższe drzewa,
A w lewym ręku chustką skrwawioną powiewa.

Różne stąd wnioski tworzył stojący przy płocie
Ciwun, co przyszedł zdawać sprawę o robocie,
I pisarz prowentowy w szeptach z Ekonomem.
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Lecz Podkomorzy siedział na przyzbie przed domem.
Przerwał rozmowę gości; znać, że głos zabiera:
Błysnęła przy księżycu wielka tabakiera
(Cała z szczerego złota, z brylantów oprawa,
We środku, za szkłem, portret króla Stanisława);
Zadzwonił w nią palcami, zażył i rzekł: «Panie
Tadeuszu, waścine o gwiazdach gadanie
Jest tylko echem tego, co słyszałeś w szkole.
Ja o cudzie prostaków poradzić się wolę.
I ja astronomii451 słuchałem dwa lata
W Wilnie, gdzie Puzynina, mądra i bogata
Pani, oddała dochód z wioski dwiestu452 chłopów
Na zakupienie różnych szkieł i teleskopów.
Ksiądz Poczobut, człek sławny, był obserwatorem453

I całej Akademii naonczas Rektorem;
Przecież w końcu katedrę i teleskop rzucił,
Do klasztoru, do cichej celi swej powrócił
I tam umarł przykładnie. Znam się też z Śniadeckim,
Który jest mądrym bardzo człekiem, chociaż świeckim.
Owóż astronomowie planetę, kometę,
Uważają tak jako mieszczanie karetę;
Wiedzą, czyli zajeżdża przed króla stolicę,
Czyli z rogatek miejskich rusza za granicę;
Lecz kto w niej jechał? po co? co z królem rozmawiał?
Czy król posła z pokojem czy z wojną wyprawiał?
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O to ani pytają. Pomnę za mych czasów,
Gdy Branecki karetą swą ruszył do Jassów
I za tą niepoczciwą pociągnął karetą
Ogon Targowiczanów, jak za tą kometą;
Lud prosty, choć w publiczne nie mieszał się rady,
Zgadnął zaraz, że ogon ów jest wróżbą zdrady.
Słychać, że lud dał imię miotły tej komecie
I powiada, że ona milijon wymiecie».

A na to rzekł z ukłonem Wojski: «Prawda, Jaśnie
Wielmożny Podkomorzy: przypominam właśnie,
Co mnie mówiono niegdyś małemu dziecięciu,
Pamiętam, choć nie miałem wówczas lat dziesięciu,
Kiedy widziałem w domu naszym nieboszczyka
Sapiehę, pancernego znaku porucznika,
Co potem był nadwornym marszałkiem królewskim,
Na koniec umarł wielkim kanclerzem litewskim,
Miawszy lat sto i dziesięć. Ten, za króla Jana
Trzeciego, był pod Wiedniem w chorągwi hetmana
Jabłonowskiego. Owóż, ów kanclerz powiadał,
Że właśnie kiedy na koń król Jan Trzeci siadał,
Gdy nuncyjusz papieski żegnał go na drogę,
A poseł austryjacki całował mu nogę,
Podając strzemię (poseł zwał się Wilczek hrabia),
Król krzyknął: »Patrzcie, co się na niebie wyrabia!«
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Spojrzą, alić nad głowy suwał się kometa
Drogą, jaką ciągnęły wojska Mahometa,
Z wschodu na zachód. Potem i ksiądz Bartochowski,
Składając panegiryk na tryumf krakowski,
Pod godłem Orientis Fulmen, prawił wiele
O tym komecie. Także czytam o nim w dziele
Pod tytułem Janina, gdzie jest opisana
Cała wyprawa króla nieboszczyka Jana
I wyryta chorągiew wielka Mahometa,
I ów, taki jak dziś go widzimy, kometa».

«Amen — rzekł na to Sędzia — ja wróżbę waszeci
Przyjmuję, oby z gwiazdą zjawił się Jan Trzeci!
Jest na zachodzie wielki dziś bohater; może
Kometa go przywiedzie do nas, co daj Boże!»

Na to rzekł Wojski, głowę pochyliwszy smutnie:
«Kometa czasem wojny, czasem wróży kłótnie!
Niedobrze, iż się zjawił tuż nad Soplicowem,
Może nam grozi jakiem nieszczęściem domowem.
Mieliśmy wczoraj dosyć rozterku454 i zwady,
Tak w czasie polowania, jako i biesiady.
Rejent kłócił się z rana z panem Asesorem,
A pan Tadeusz wyzwał Hrabiego wieczorem.
Pono spór ten ze skóry niedźwiedziej pochodził;
I gdyby mnie Dobrodziej Sędzia nie przeszkodził,
Ja bym u stołu obu przeciwników zgodził.
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Bo chciałem opowiedzieć wypadek ciekawy,
Podobny do zdarzenia wczorajszej wyprawy,
Co trafił się najpierwszym strzelcom za mych czasów,
Posłowi Rejtanowi i Księciu Denassów.
Przypadek był takowy:

Jenerał Podolskich
Ziem przejeżdżał z Wołynia do swoich dóbr polskich,
Czy też, gdy dobrze pomnę, na sejm do Warszawy.
Po drodze zwiedzał szlachtę, już to dla zabawy,
Już dla popularności; wstąpił więc do pana
Tadeusza, dziś świętej pamięci, Rejtana,
Który był potem naszym nowogrodzkim posłem
I w którego ja domu od dzieciństwa wzrosłem.
Owóż Rejtan na przyjazd księcia jenerała
Zaprosił gości. Liczna szlachta się zebrała,
Było teatrum (książę kochał się w teatrze),
Fajerwerk dawał Kaszyc, który mieszka w Jatrze,
Pan Tyzenhauz tancerzy przysłał, a kapele
Ogiński i pan Sołtan, co mieszka w Zdzieńciele455.
Słowem, dawano huczne nad podziw zabawy
W domu, a w lasach wielkie robiono obławy.
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Wiadomo zaś waszmościom jest, że prawie wszyscy,
Ile ich zapamiętać można, Czartoryscy,
Choć idą z Jagiellonów krwi, lecz do myślistwa
Nie są bardzo pochopni, pewno nie z lenistwa,
Lecz z gustów cudzoziemskich; i książę jenerał
Częściej do książek niźli do psiarni zazierał
I do alkówek456 damskich częściej niż do lasów.

W świcie księcia był książę niemiecki Denassów457,
O którym powiadano, że w libijskiej ziemi
Goszcząc, polował niegdyś z królmi murzyńskiemi
I tam tygrysa spisą458 w ręcznym boju zwalił,
Z czego się bardzo książę ów Denassów chwalił.
U nas zaś polowano na dziki w tę porę;
Rejtan zabił ze sztućca459 ogromną maciorę,
Z wielkim niebezpieczeństwem, bo z bliska wypalił.
Każdy z nas trafność strzału wydziwiał i chwalił,
Tylko Niemiec Denassów obojętnie słuchał
Pochwał takich i chodząc, pod nos sobie dmuchał:
Że trafny strzał dowodzi tylko śmiałe oko,
Biała broń śmiałą rękę; i zaczął szeroko
Znowu gadać o swojej Libiji i spisie,
O swych królach murzyńskich i o swym tygrysie.
Markotno to się stało panu Rejtanowi.
Był człek żywy, uderzył po szabli i mówi:
»Mości książę! kto patrzy śmiele, walczy śmiele,
Warte dziki tygrysów, a spis karabele«.
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I zaczynali z Niemcem dyskurs nazbyt żwawy.
Szczęściem, książę jenerał przerwał te rozprawy,
Godząc ich po francusku: co tam gadał, nie wiem,
Ale ta zgoda był to popiół nad zarzewiem.
Bo Rejtan wziął do serca, okazyi460 czekał
I dobrą sztukę spłatać Niemcowi przyrzekał;
Tej sztuki ledwie własnym nie przypłacił zdrowiem,
A spłatał ją nazajutrz, jak to wnet opowiem».

Tu Wojski umilknąwszy prawą rękę wznosił
I u Podkomorzego tabakiery prosił;
Długo zażywa, kończyć powieści nie raczy,
Jak gdyby chciał zaostrzyć ciekawość słuchaczy.
Zaczynał wreszcie, kiedy znowu mu przerwano
Powieść taką ciekawą, tak pilnie słuchaną!
Bo do Sędziego nagle ktoś przysłał człowieka,
Donosząc, że z niezwłocznym interesem czeka.
Sędzia, dając dobranoc, żegnał całe grono.
Natychmiast się po różnych stronach rozpierzchniono:
Ci spać do domu, tamci w stodole na sianie;
Sędzia szedł podróżnemu dawać posłuchanie.

Inni już śpią. Tadeusz po sieniach się zwija,
Chodząc jako wartownik około drzwi stryja,
Bo musi w ważnych rzeczach rady jego szukać
Dziś jeszcze, nim spać pójdzie. Nie śmie do drzwi stukać;
Sędzia drzwi na klucz zamknął, z kimś tajnie rozmawia;
Tadeusz końca czeka, a ucha nadstawia.
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Słyszy wewnątrz szlochanie. Nie trącając klamek,
Ostrożnie dziurką klucza zagląda przez zamek:
Widzi rzecz dziwną! Sędzia i Robak na ziemi
Klęczeli, objąwszy się i łzami rzewnemi
Płakali; Robak ręce Sędziego całował,
Sędzia księdza za szyję płacząc obejmował.
Wreszcie po ćwierćgodzinnym przerwaniu rozmowy
Robak po cichu tymi odezwał się słowy:

«Bracie! Bóg wie, żem dotąd tajemnic dochował,
Którem z żalu za grzechy w spowiedzi ślubował:
Że Bogu i Ojczyźnie poświęcony cały,
Nie służąc pysze, ziemskiej nie szukając chwały,
Żyłem dotąd i chciałem umrzeć bernardynem,
Nie wydając nazwiska, nie tylko przed gminem,
Ale nawet przed tobą i przed własnym synem!
Wszakże ksiądz prowincyjał dał mi pozwolenie
In articulo mortis zrobić objawienie.
Kto wie, czy wrócę żywy! kto wie, co się stanie!
W Dobrzynie! Bracie! wielkie, wielkie zamieszanie!
Francuz jeszcze daleko, nim przeminie zima
Trzeba czekać, a szlachta pono nie dotrzyma.
Możem zanadto czynnie z powstaniem się krzątał!
Pono źle zrozumieli! Klucznik wszystko splątał!
Ten wariat Hrabia, słyszę, pobiegł do Dobrzyna,
Nie mogłem go uprzedzić, ważna w tym przyczyna:
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Stary Maciek mnie poznał, a jeśli odkryje,
Potrzeba będzie oddać pod Scyzoryk szyję.
Nic Klucznika nie wstrzyma! Mniejsza o mą głowę,
Lecz tym odkryciem, spisku zerwałbym osnowę.
Przecież dziś tam być muszę! Widzieć, co się dzieje,
Choćbym zginął: beze mnie szlachta oszaleje!
Bądź zdrów, najmilszy bracie! bądź zdrów, śpieszyć muszę.
Jeśli zginę, ty jeden westchniesz za mą duszę;
W przypadku wojny, tobie cała tajemnica
Wiadoma: kończ, com zaczął, pomnij, żeś Soplica!»

Tu ksiądz łzy otarł, habit zapiął, kaptur włożył
I okienicę tylną po cichu otworzył,
Widać było, że oknem do ogrodu skakał;
Sędzia, zostawszy jeden, siadł w krześle i płakał.

Chwilę czekał Tadeusz, nim w klamkę zadzwonił;
Otworzono mu, cicho wszedł, nisko się skłonił:
«Stryjaszku dobrodzieju — rzekł — ledwie dni kilka
Przebawiłem tu, dni te minęły jak chwilka;
Nie miałem czasu z twoim domem się nacieszyć
I z tobą, a odjeżdżać muszę, muszę spieszyć
Zaraz, dzisiaj, stryjaszku, a jutro najdaléj:
Wszak pamiętacie, żeśmy Hrabiego wyzwali.
Bić się z nim to rzecz moja, posłałem wyzwanie,
W Litwie jest zakazane pojedynkowanie,
Jadę więc na granicę Warszawskiego Księstwa.
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Hrabia, prawda, fanfaron, lecz mu nie brak męstwa,
Na miejsce naznaczone zapewne się stawi,
Rozprawim się; a jeśli Bóg pobłogosławi,
Ukarzę go, a potem za Łososny brzegi
Przepłynę, gdzie mnie bratnie czekają szeregi.
Słyszałem, że mi ojciec testamentem kazał
Służyć w wojsku, a nie wiem, kto testament zmazał».

«Mój Tadeuszku — rzekł stryj — czy waszeć kąpany
W gorącej wodzie, czy też kręcisz jak lis szczwany,
Co indziej kitą wije, a sam indziej bieży?
Wyzwaliśmy, zapewne, i bić się należy.
Ale jechać dziś, skądżeś waszeć tak się zaciął?
Przed pojedynkiem zwyczaj jest posłać przyjaciół,
Układać się. Wszak Hrabia może nas przeprosić,
Deprekować461; czekaj waść, czasu jeszcze dosyć.
Chyba inny giez jaki waści stąd wygania,
To gadaj szczerze, po co takie omawiania?
Jestem twój stryj; choć stary, znam, co serce młode;
Byłem ci ojcem (mówiąc gładził go pod brodę),
Już w ucho szepnął o tym mnie mój palec mały,
Że waszeć masz tu jakieś z damami kabały.
Za katy, prędko teraz młódź do dam się bierze!
No, Tadeuszku, przyznaj mi się waść, a szczerze».
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«Jużci — bąknął Tadeusz — prawda: są przyczyny
Inne, kochany stryju, może z mojej winy!
Omyłka! cóż? nieszczęście! już trudno naprawić!
Nie, drogi stryju, dłużej nie mogę tu bawić!
Błąd młodości! Stryjaszku, nie pytaj o więcej,
Ja muszę z Soplicowa wyjeżdżać co prędzej».

«Ho! — rzekł Stryj — pewnie jakieś miłośne zatargi!
Uważałem, że waszeć wczoraj gryzłeś wargi,
Poglądając spode łba na pewną dziewczynkę;
Widziałem, że i ona miała kwaśną minkę.
Znam ja te wszystkie głupstwa; kiedy dzieci para
Kocha się, to tam u nich nieszczęść co niemiara!
To cieszą się, to znowu trapią się i smucą,
To znowu, Bóg wie o co, do zębów się kłócą,
To stojąc w kątkach jakby mruki, nie gadają
Do siebie, czasem nawet w pole uciekają.
Jeżeli na was raptus podobny napada,
Bądźcie tylko cierpliwi, już jest na to rada;
Biorę na siebie wkrótce przywieść was do zgody.
Znam ja te wszystkie głupstwa, wszakże byłem młody.
Powiedz mi wasze462 wszystko; ja może nawzajem
Coś odkryję i tak się oba poprzyznajem».
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«Stryjaszku — rzekł Tadeusz, całując mu rękę
I rumieniąc się — powiem prawdę. Tę panienkę,
Zosię, wychowanicę stryja, podobałem
Bardzo, choć tylko parę razy ją widziałem;
A mówią, że stryj dla mnie za żonę przeznacza
Podkomorzankę, piękną i córkę bogacza.
Teraz nie mógłbym z panną Różą się ożenić,
Kiedy kocham tę Zosię; trudno serce zmienić!
Nieuczciwie, żeniąc się z jedną, kochać drugą.
Czas może mnie uleczy; wyjadę — na długo».

«Tadeuszku — stryj przerwał — to mi dziwny sposób
Kochania się: uciekać od kochanych osób!
Dobrze, żeś szczery; widzisz, głupstwo byś wypłatał,
Odjeżdżając: a co waść powiesz, gdybym swatał
Sam waści Zosię? He? Cóż, nie skoczysz z radości?»

Tadeusz rzekł po chwili «Dobroć jegomości
Dziwi mnie. Lecz cóż? Łaska stryja dobrodzieja
Nie przyda się już na nic! Ach, próżna nadzieja!
Bo pani Telimena nie odda mi Zosi!»
«Będziem prosić» rzekł Sędzia.

«Nikt jej nie uprosi —
Przerwał prędko Tadeusz — nie, czekać nie mogę,
Stryjaszku, muszę prędko, jutro jechać w drogę.
Daj mi, stryjaszku, tylko twe błogosławieństwo,
Wszystko przygotowałem, jadę zaraz w Księstwo».
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Sędzia, wąs kręcąc, z gniewem na chłopca spozierał:
«To waść tak szczery? takeś mi serce otwierał?
Naprzód ów pojedynek, potem znowu miłość
I ten wyjazd; oj, jest tu w tym jakaś zawiłość.
Już mnie gadano, jużem kroki waści badał!
Asan463 bałamut i trzpiot, asan kłamstwa gadał!
A gdzież to asan chodził onegdaj wieczorem,
Czego asan jak wyżeł tropił pode dworem?
O Tadeuszku! jeśli może asan Zosię
Zbałamucił i teraz uciekasz, młokosie,
To się waści nie uda! Lubisz czy nie lubisz,
Zapowiadam asanu, że Zosię poślubisz;
A nie, to bizun — jutro staniesz na kobiercu!
I gada mnie o czuciach! o niezmiennym sercu!
Łgarz jesteś! pfe! Ja z waści, panie Tadeuszu,
Zrobię śledztwo, ja waści jeszcze natrę uszu!
Dziś dość miałem kłopotów, aż mnie głowa boli;
Ten mi jeszcze spokojnie zasnąć nie dozwoli!
Idź mi waść spać!» To mówiąc, drzwi na wściąż464 otwierał
I zawołał Woźnego, żeby go rozbierał.

Tadeusz cicho wyszedł, opuściwszy głowę,
Rozbierał w myśli przykrą ze stryjem rozmowę:
Pierwszy raz połajany tak ostro!… Ocenił
Słuszność wyrzutów, sam się przed sobą rumienił.
Co począć? jeśli Zosia o wszystkim się dowie?
Prosić o rękę? a cóż Telimena powie?
Nie, czuł, że nie mógł dłużej zostać w Soplicowie.
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Tak zadumany ledwie zrobił kroków parę,
Gdy mu coś drogę zaszło; spojrzał: widzi marę,
Całą w bieliźnie, długą, wysmukłą i cienką.
Suwała się ku niemu z wyciągniętą ręką,
Od której odbijał się drżący blask miesięczny,
I przystąpiwszy, cicho jęknęła: «Niewdzięczny!
Szukałeś wzroku mego, teraz go unikasz;
Szukałeś rozmów ze mną, dziś uszy zamykasz,
Jakby w słowach, we wzroku mym była trucizna!
Dobrze mi tak, wiedziałam, kto jesteś: mężczyzna!
Nie znając kokieterii, nie chciałam cię dręczyć,
Uszczęśliwiłam; takżeś umiał mnie zawdzięczyć!
Tryumf nad miękkim sercem serce twe zatwardził;
Żeś je zdobył zbyt łacno, zbyt prędkoś nim wzgardził!
Dobrze mi tak! Lecz straszną nauczona probą,
Wierz mi, iż więcej niż ty gardzę sama sobą!»

«Telimeno — Tadeusz rzekł — dalbóg nietwarde
Mam serce ani ciebie unikam przez wzgardę;
Ale uważ no sama, wszak nas widzą, śledzą,
Czyż można tak otwarcie? cóż ludzie powiedzą?
Wszak to nieprzyzwoicie, to dalbóg jest grzechem».
«Grzechem! — odpowiedziała mu z gorzkim uśmiechem —
Niewiniątko! baranek! Ja, będąc kobiétą,
Jeśli z miłości nie dbam, choćby mnie odkryto,
Choćby mnie osławiono; a ty, ty mężczyzna?
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Cóż szkodzi z was któremu, chociaż się i przyzna,
Że ma romans z dziesięciu razem kochankami?
Mów prawdę: chcesz mnie rzucić?» Zalała się łzami.
«Telimeno, cóż by świat mówił o człowieku —
Rzekł Tadeusz — który by teraz, w moim wieku,
Zdrów, żył na wsi, kochał się: kiedy tyle młodzi,
Tylu żonatych od żon, od dzieci uchodzi
Za granicę, pod znaki narodowe bieży?
Choćbym chciał zostać, czy to ode mnie zależy?
Ojciec mnie testamentem kazał, abym służył
W wojsku polskim, teraz stryj ten rozkaz powtórzył:
Jutro jadę, zrobiłem już postanowienie,
I dalbóg, Telimeno, już go nie odmienię».
«Ja — rzekła Telimena — nie chcę ci zagradzać
Drogi do sławy, szczęściu twojemu przeszkadzać!
Jesteś mężczyzną, znajdziesz kochankę godniejszą
Serca twojego, znajdziesz bogatszą, piękniejszą!
Tylko dla mej pociechy, niech wiem przed rozstaniem,
Że twoja skłonność była prawdziwym kochaniem,
Że to nie był żart tylko, nie rozpusta płocha,
Lecz miłość; niech wiem, że mnie mój Tadeusz kocha!
Niech słowo »kocham« jeszcze raz z ust twych usłyszę,
Niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę.
Przebaczę łacniej, chociaż przestaniesz mnie kochać,
Pomnąc jakoś mnie kochał!» I zaczęła szlochać.
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Tadeusz, widząc że tak płacze i tak błaga
Czule, i tylko takiej drobnostki wymaga,
Wzruszył się, przejęły go szczery żal i litość,
I jeżeliby badał serca swego skrytość,
Może by się w tej chwili i sam nie dowiedział,
Czyli ją kochał, czy nie, więc żywo powiedział:
«Telimeno, bogdaj mnie jasny piorun ubił,
Jeśli nie prawda, żem cię, dalbóg, bardzo lubił,
Czy kochał. Krótkie z sobą spędziliśmy chwile,
Ale one mnie przeszły tak słodko, tak mile,
Że będą długo, zawsze myśli mej przytomne,
I dalibóg, że nigdy ciebie nie zapomnę».

Telimena skoczywszy padła mu na szyję:
«Tegom się spodziewała! Kochasz mnie, więc żyję!
Bo dzisiaj miałam dni me własną ręką skrócić;
Gdy mnie kochasz mój drogi, czyż możesz mnie rzucić?
Tobie oddałam serce, oddam ci majątek,
Pójdę za tobą wszędzie; każdy świata kątek
Będzie mnie z tobą miły! Z najdzikszej pustyni
Miłość, wierzaj mi, ogród rozkoszy uczyni».
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Tadeusz, wydarłszy się z objęcia przemocą:
«Jak to? — rzekł — czyś z rozumu obrana? gdzie? po co?
Jechać za mną? Ja, będąc sam prostym żołnierzem,
Włóczyć, czy markietankę465?» — «To my się pobierzem»
Rzekła mu Telimena. «Nie, nigdy! — zawoła
Tadeusz.— Ja żenić się nie mam teraz zgoła
Zamiaru, ni kochać się. Fraszki! dajmy pokój!
Proszę cię, moja droga, rozmyśl się! uspokój!
Ja jestem tobie wdzięczen, ale niepodobna
Żenić się. Kochajmy się, ale tak — z osobna.
Zostać dłużej nie mogę; nie, nie, jechać muszę.
Bądź zdrowa, Telimeno moja; jutro ruszę».

Rzekł, nasuwał kapelusz, odwracał się bokiem,
Chcąc iść; lecz go wstrzymała Telimena okiem
I twarzą, jak Meduzy466 głową. Musiał zostać
Mimowolnie; poglądał z trwogą na jej postać:
Stała blada, bez ruchu, bez tchu i bez życia;
Aż wyciągając rękę jak miecz do przebicia,
Z palcem zmierzonym prosto w Tadeusza oczy:
«Tego chciałam! — krzyknęła — ha, języku smoczy!
Serce jaszczurcze! To nic, żem tobą zajęta
Wzgardziła Asesora, Hrabię i Rejenta,
Żeś mnie uwiodł i teraz porzucił sierotę,
To nic! Jesteś mężczyzną, znam waszą niecnotę,
Wiem, że jak inni, tak ty mógłbyś wiarę złamać,
Lecz nie wiedziałam, że tak podle umiesz kłamać!
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Słuchałam pode drzwiami stryja! Więc to dziecko,
Zosia, wpadła ci w oko i na nią zdradziecko
Dybiesz? Zaledwieś jedną nieszczęsną oszukał,
A jużeś pod jej okiem nowych ofiar szukał!
Uciekaj, lecz cię moje dosięgną przekleństwa —
Lub zostań, wydam światu twoje bezeceństwa;
Twe sztuki już nie zwiodą innych, jak mnie zwiodły!
Precz! gardzę tobą! jesteś kłamca, człowiek podły!»

Na obelgę śmiertelną dla uszu szlachcica,
I której żaden nigdy nie słyszał Soplica,
Zadrżał Tadeusz, twarz mu pobladła jak trupia,
Tupnąwszy nogą, usta ścisnąwszy, rzekł: «Głupia!»

Odszedł; lecz wyraz «podłość» echem się powtórzył
W sercu. Wzdrygnął się młodzian, czuł, że nań zasłużył,
Czuł, że wyrządził wielką krzywdę Telimenie,
Że go słusznie skarżyła, mówiło sumienie;
Lecz czuł, że po tych skargach tym mocniej ją zbrzydził.
O Zosi, ach! pomyślić nie ważył się, wstydził.
Przecież ta Zosia, taka piękna, taka miła!
Stryj swatał ją! może by jego żoną była,
Gdyby nie szatan, co go plącząc w grzech za grzechem,
W kłamstwo za kłamstwem, wreszcie odstąpił z uśmiechem!
Złajany, pogardzony od wszystkich, w dni parę
Zmarnował przyszłość! Uczuł słuszną zbrodni karę.
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W tej burzy uczuć jakby kotwica spoczynku
Zabłysnęła mu nagle myśl o pojedynku:
«Zamordować Hrabiego! łotra! krzyknął w gniewie,
Zginąć albo zemścić się!» A za co? sam nie wie;
I ten gniew wielki, jak się zajął w mgnieniu oka,
Tak wywietrzał. Znów zdjęła go żałość głęboka,
Myślił: «Jeśli prawdziwe było postrzeżenie,
Że Hrabia z Zosią jakieś ma porozumienie,
I cóż stąd? Może Hrabia kocha Zosię szczerze,
Może go ona kocha, za męża wybierze?
Jakimże prawem chciałbym zerwać to zamęście,
I, sam nieszczęśnik, wszystkich mam zaburzać szczęście?»

Wpadł w rozpacz i nie widział innego sposobu,
Chyba ucieczkę prędką; gdzie? chyba do grobu!

Więc kułak467 przycisnąwszy na schylonym czole,
Biegł ku łąkom, gdzie stawy błyszczały się w dole,
I stanął nad błotnistym; w zielonawe tonie
Łakomy wzrok utopił i błotniste wonie
Z rozkoszą ciągnął piersią, i otworzył usta
Ku nim. Bo samobójstwo jak każda rozpusta
Jest wymyślną; on w głowy szalonym zawrocie
Czuł niewymowny pociąg utopić się w błocie.
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Lecz Telimena z dzikiej młodzieńca postawy
Zgadując rozpacz, widząc że pobiegł nad stawy,
Chociaż ku niemu takim słusznym gniewem pała,
Przelękła się; w istocie dobre serce miała.
Żal jej było, że inną śmiał Tadeusz lubić,
Chciała go skarać, ale nie myśliła zgubić.
Więc puściła się za nim, wznosząc ręce obie,
Krzycząc: «Stój! głupstwo! kochaj czy nie! żeń się sobie
Czy jedź! tylko stój!» Ale on już szybkim biegiem
Wyprzedził ją daleko; już stanął nad brzegiem.

Dziwnym zrządzeniem losów, po tym samym brzegu
Jechał Hrabia na czele dżokejów szeregu,
A zachwycony wdziękiem nocy tak pogodnej
I harmonią cudną orkiestry podwodnej,
Owych chorów, co brzmiały jak arfy eolskie,
(Żadne żaby nie grają tak pięknie jak polskie),
Wstrzymał konia i o swej zapomniał wyprawie,
Zwrócił ucho do stawu i słuchał ciekawie.
Oczy wodził po polach, po niebios obszarze:
Pewnie układał w myśli nocne peizaże.

Zaiste, okolica była malownicza!
Dwa stawy pochyliły ku sobie oblicza
Jako para kochanków: prawy staw miał wody
Gładkie i czyste jako dziewicze jagody;
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Lewy, ciemniejszy nieco, jako twarz młodziana
Smagława i już męskim puchem osypana.
Prawy złocistym piaskiem połyskał się wkoło,
Jak gdyby włosem jasnym; a lewego czoło
Najeżone łozami, wierzbami czubate;
Oba stawy ubrane w zieloności szatę.

Z nich dwa strugi468, jak ręce związane pospołu,
Ściskają się. Strug dalej upada do dołu;
Upada, lecz nie ginie, bo w rowu ciemnotę
Unosi na swych falach księżyca pozłotę;
Woda warstami spada, a na każdej warście
Połyskają się blasku miesięcznego garście,
Światło w rowie na drobne drzazgi się roztrąca,
Chwyta je i w głąb niesie toń uciekająca,
A z góry znów garściami spada blask miesiąca.
Myślałbyś, że u stawu siedzi Świtezianka,
Jedną ręką zdrój leje z bezdennego dzbanka,
A drugą ręką w wodę dla zabawki miota
Brane z fartuszka garście zaklętego złota.

Dalej, z rowu wybiegłszy, strumień na równinie
Rozkręca się, ucisza, lecz widać że płynie,
Bo na jego ruchomej, drgającej powłoce
Wzdłuż miesięczne światełko drgające migoce.
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Jako piękny wąż żmudzki, zwany giwojtosem,
Chociaż zdaje się drzemać, leżąc między wrzosem,
Pełźnie, bo na przemiany srebrzy się i złoci,
Aż nagle zniknie z oczu we mchu lub paproci:
Tak strumień kręcący się chował się w olszynach,
Które na widnokręgu czerniały kończynach,
Wznosząc swe kształty lekkie, niewyraźne oku,
Jak duchy na wpół widne, na poły w obłoku.

Między stawami w rowie młyn ukryty siedzi.
Jako stary opiekun, co kochanków śledzi,
Podsłuchał ich rozmowę, gniewa się, szamoce,
Trzęsie głową, rękami, i groźby bełkoce:
Tak ów młyn nagle zatrząsł mchem obrosłe czoło
I palczastą swą pięścią wykręcając wkoło,
Ledwo klęknął i szczęki zębowate ruszył,
Zaraz miłośną stawów rozmowę zagłuszył
I zbudził Hrabię.

Hrabia widząc, że tak blisko
Tadeusz naszedł jego zbrojne stanowisko,
Krzyczy: «Do broni! łapaj!» Skoczyli dżokeje;
Nim Tadeusz rozeznać mógł, co się z nim dzieje,
Już go chwycili. Biegą do dworu, w podwórze
Wpadają. Dwór budzi się, psy w hałas, w krzyk stróże.
Wyskoczył wpół ubrany Sędzia; widzi zgraję
Zbrojną, myśli, że zbójcy, aż Hrabię poznaje.
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«Co to jest?» pyta. Hrabia szpadą nad nim mignął,
Lecz widząc bezbronnego w zapale ostygnął:
«Soplico — rzekł — odwieczny wrogu mej rodziny,
Dziś skarzę cię za dawne i za świeże winy,
Dziś zdasz mi sprawę z mojej fortuny zaboru,
Nim pomszczę się obelgi mojego honoru!»

Lecz Sędzia, żegnając się, krzyknął: «W Imię Ojca
I Syna! tfu! mospanie Hrabia, czy waść zbojca?
Przebóg! czy się to zgadza z pana urodzeniem,
Wychowaniem i z pana na świecie znaczeniem?
Nie pozwolę skrzywdzić się!» Wtem Sędziego słudzy
Biegli, jedni z kijami, ze strzelbami drudzy;
Wojski, stojąc z daleka, poglądał ciekawie
W oczy panu Hrabiemu, a nóż miał w rękawie.

Już mieli zacząć bitwę, lecz Sędzia przeszkodził;
Próżno było bronić się, nowy wróg nadchodził:
Postrzeżono w olszynie blask, wystrzał rusznicy!
Most na rzece zahuczał tętentem konnicy
I «Hejże na Soplicę!» tysiąc głosów wrzasło.
Wzdrygnął się Sędzia: poznał Gerwazego hasło;
«Nic to — zawołał Hrabia — będzie tu nas więcéj,
Poddaj się Sędzio, to są moi sprzymierzeńcy».



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1755Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Wtem Asesor nadbiegał, krzycząc: «Areszt kładę
W imię Imperatorskiej Mości; oddaj szpadę,
Panie Hrabio, bo wezwę wojskowej pomocy,
A wiesz pan, że kto zbrojnie śmie napadać w nocy,
Zastrzeżono tysiącznym dwóchsetnym ukazem,
Że jak zło…» Wtem go Hrabia w twarz uderzył płazem.
Padł zgłuszony Asesor i skrył się w pokrzywy;
Wszyscy myśleli, że był ranny lub nieżywy.

«Widzę — rzekł Sędzia — że się na rozbój zanosi».
Jęknęli wszyscy; wszystkich zagłuszył wrzask Zosi,
Która krzyczała, Sędzię objąwszy rękami,
Jako dziecko od Żydów kłute igiełkami.

Tymczasem Telimena wpadła między konie,
Wyciągnęła ku Hrabi załamane dłonie:
«Na twój honor! — krzyknęła przeraźliwym głosem,
Z głową w tył wychyloną, z rozpuszczonym włosem —
Przez wszystko co jest świętym, na klęczkach błagamy!
Hrabio, śmieszże odmówić? proszą ciebie damy;
Okrutniku, nas pierwej musisz zamordować!»
Padła zemdlona. Hrabia skoczył ją ratować,
Zadziwiony i nieco zmieszany tą sceną:
«Panno Zofio — rzecze — pani Telimeno!
Nigdy się krwią bezbronnych ta szpada nie splami;
Soplicowie! jesteście moimi więźniami.
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Tak zrobiłem we Włoszech, kiedy pod opoką,
Którą Sycylianie zwą Birbante-rokką,
Zdobyłem tabor zbójców: zbrojnych mordowałem,
Rozbrojonych zabrałem i związać kazałem;
Szli za końmi i tryumf mój zdobili świetny,
Potem ich powieszono u podnóża Etny».

Było to osobliwsze szczęście dla Sopliców,
Że Hrabia, mając lepsze konie od szlachciców
I chcąc spotkać się pierwszy, zostawił ich w tyle
I biegł przed resztą jazdy, przynajmniej o milę,
Ze swym dżokejstwem, które posłuszne i karne,
Stanowiło niejako wojsko regularne;
Gdy inna szlachta była, zwyczajem powstania,
Burzliwa i niezmiernie skora do wieszania.

Hrabia miał czas ostygnąć z zapału i gniewu,
Przemyślał, jakby skończyć bój bez krwi rozlewu;
Więc rodzinę Sopliców w domu zamknąć każe
Jako więźniów wojennych; u drzwi stawi straże.

Wtem «Hejże na Sopliców!» Wpada szlachta hurmem,
Obstępuje dwór wkoło i bierze go szturmem,
Tym łacniej, że wódz wzięty i pierzchła załoga;
Lecz zdobywcy chcą bić się, wyszukują wroga.
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Do domu niewpuszczeni biegą do folwarków,
Do kuchni. Gdy do kuchni weszli, widok garków,
Ogień ledwie zagasły, potraw zapach świeży,
Chrupanie psów gryzących ostatki wieczerzy,
Chwyta wszystkich za serca, myśl wszystkich odmienia,
Studzi gniewy, zapala potrzebę jedzenia.
Marszem i całodziennym znużeni sejmikiem,
«Jeść! jeść!» po trzykroć zgodnym wezwali okrzykiem,
Odpowiedziano: «Pić! pić!»; między szlachty zgrają
Stają dwa chóry: ci pić, a ci jeść wołają.
Odgłos leci echami; gdzie tylko dochodzi,
Wzbudza oskomę469 w ustach, głód w żołądkach rodzi.
I tak na dane z kuchni hasło, niespodzianie
Rozeszła się armija na furażowanie470.

Gerwazy, od pokojów Sędziego odparty,
Ustąpić musiał przez wzgląd dla Hrabiowskiej warty.
Więc nie mogąc zemścić się na nieprzyjacielu,
Myślił o drugim wielkim tej wyprawy celu.
Jako człek doświadczony i biegły w prawnictwie,
Chce Hrabiego osadzić na nowym dziedzictwie
Legalnie i formalnie: więc za Woźnym biega,
Aż go po długich śledztwach za piecem dostrzega,
Wnet porywa za kołnierz, na dziedziniec wlecze
I zmierzywszy mu w piersi Scyzoryk, tak rzecze:
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«Panie Woźny, pan Hrabia śmie waćpana prosić,
Abyś raczył przed szlachtą bracią wnet ogłosić
Intromisyją Hrabi do zamku, do dworu
Sopliców, do wsi, gruntów zasianych, ugoru,
Słowem, cum gais, boris et graniciebus,
Kmetonibus, scultetis, et omnibus rebus
Et quibusdam aliis. Jak tam wiesz, tak szczekaj,
Nic nie opuszczaj!» «Panie Kluczniku, zaczekaj
— Rzekł śmiało, ręce za pas włożywszy Protazy —
Gotów jestem wypełniać wszelkie stron rozkazy,
Ale ostrzegam, że akt nie będzie miał mocy,
Wymuszony przez gwałty, ogłoszony w nocy».
«Co za gwałty — rzekł Klucznik — tu nie ma napaści,
Wszak proszę pana grzecznie; jeśli ciemno waści,
To Scyzorykiem skrzesam ognia, że waszeci
Zaraz w ślepiach jak w siedmiu kościołach zaświeci».

«Gerwazeńku — rzekł Woźny — po co się tak dąsać?
Jestem Woźny, nie moja rzecz sprawę roztrząsać;
Wszak wiadomo, że strona Woźnego zaprasza
I dyktuje mu, co chce, a Woźny ogłasza.
Woźny jest posłem prawa, a posłów nie karzą,
Nie wiem tedy, za co mnie trzymacie pod strażą.
Wnet akt spiszę, niech mi kto latarkę przyniesie,
A tymczasem ogłaszam: bracia, uciszcie się!»
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I by donośniej mówić, wstąpił na stos wielki
Belek (pod płotem sadu suszyły się belki),
Wlazł na nie i zarazem jakby go wiatr zdmuchnął,
Zniknął z oczu. Słyszano, jak w kapustę buchnął;
Widziano, po konopiach ciemnych jego biała
Konfederatka niby gołąb przeleciała.
Konewka strzelił w czapkę, ale chybił celu;
Wtem zatrzeszczały tyki, już Protazy w chmielu.
«Protestuję!» zawołał; pewny był ucieczki,
Bo za sobą miał łozę i bagniska rzeczki.

Po tej protestacyi471, która się ozwała
Jak na zdobytych wałach ostatni strzał działa,
Ustał już wszelki opór w Soplicowskim dworze.
Szlachta głodna plądruje, zabiera co może:
Kropiciel, stanowisko zająwszy w oborze,
Jednego wołu i dwa cielce w łby zakropił,
A Brzytewka im szable w gardzielach utopił;
Szydełko równie czynnie używał swej szpadki,
Kabany i prosięta koląc pod łopatki.
Już rzeź zagraża ptastwu. Czujne gęsi stado,
Co niegdyś ocaliło Rzym przed Galów zdradą,
Darmo gęga o pomoc; zamiast Manlijusza472,
Wpada w kotuch Konewka, jedne ptaki zdusza,
A drugie żywcem wiąże do pasa kontusza.
Próżno gęsi szyjami wywijając, chrypią,
Próżno gęsiory sycząc, napastnika szczypią;
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On bieży osypany iskrzącym się puchem,
Unoszony jak kółmi gęstych skrzydeł ruchem,
Zdaje się być chochlikiem, skrzydlatym złym duchem.

Ale rzeź najstraszniejsza, chociaż najmniej krzyku,
Między kurami. Młody Sak wpadł do kurniku
I z drabinek, stryczkami łowiąc, ciągnie z góry
Kogutki i szurpate, i czubate kury,
Jedne po drugich dusi i składa do kupy,
Ptastwo piękne, karmione perłowymi krupy473.
Niebaczny Saku, jakiż zapał cię unosi!
Nigdy już odtąd gniewnej nie przebłagasz Zosi.

Gerwazy przypomina starodawne czasy:
Każe sobie podawać od kontuszów pasy
I nimi z Soplicowskiej piwnicy dobywa
Beczki starej siwuchy, dębniaku i piwa.
Jedne wnet odgwożdżono, a drugie ochoczo
Szlachta, gęsta jak mrowie, porywają, toczą
Do zamku; tam na nocleg cały tłum się zbiera,
Tam założona główna Hrabiego kwatera.

Nakładają sto ognisk, warzą, skwarzą, pieką,
Gną się stoły pod mięsem, trunek płynie rzeką;
Chce szlachta noc tę przepić, przejeść i prześpiewać.
Lecz powoli zaczęli drzemać i poziewać;
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Oko gaśnie za okiem, i cała gromada
Kiwa głowami, każdy, gdzie siedział, tam pada:
Ten z misą, ten nad kotłem, ten przy wołu ćwierci.
Tak zwycięzców zwyciężył w końcu sen, brat śmierci.
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Księga dziewiąta
Bitwa

O niebezpieczeństwach wynikających z nieporządnego 
obozowania — Odsiecz niespodziana — Smutne położenie 
szlachty — Odwiedziny kwestarskie są wróżbą ratunku 
— Major Płut zbytnią zalotnością ściąga na siebie burzę 
— Wystrzał z krócicy, hasło boju — Czyny Kropiciela, 
czyny i niebezpieczeństwa Maćka — Konewka zasadzką 
ocala Soplicowo — Posiłki jezdne, atak na piechotę — 
Czyny Tadeusza — Pojedynek dowódców przerwany 
zdradą — Wojski stanowczym manewrem przechyla 
szalę boju — Czyny krwawe Gerwazego — Podkomorzy 
zwycięzca wspaniałomyślny.

A chrapali tak twardym snem, że ich nie budzi
Blask latarek i wniście474 kilkudziesiąt475 ludzi,
Którzy wpadli na szlachtę jak pająki ścienne,
Nazwane kosarzami, na muchy wpółsenne:
Zaledwie która bzyknie, już długimi nogi
Obejmuje ją wkoło i dusi mistrz srogi.
Sen szlachecki był jeszcze twardszy niż sen muszy:
Żaden nie bzyka, leżą wszyscy jak bez duszy,
Chociaż byli chwytani silnymi rękoma
I przewracani jako na przewiąsłach476 słoma.
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Tylko jeden Konewka, któremu w powiecie
Nie znajdziesz równie mocnej głowy przy bankiecie,
Konewka, co mógł wypić lipcu dwa antały
Nim mu splątał się język i nogi zachwiały:
Ten, choć długo ucztował i usnął głęboko,
Dawał przecie znak życia. Przemknął jedno oko
I widzi… istne zmory! Dwie okropne twarze
Tuż nad sobą, a każda ma wąsów po parze,
Dyszą nad nim, ust jego tykają wąsami,
I czworgiem rąk wokoło wiją jak skrzydłami.
Zląkł się, chciał przeżegnać się: darmo rękę chwyta,
Ręka prawa jak gdyby do boku przybita;
Ruszył lewą: niestety! czuje, że go duchy
Spowiły ciasno jako niemowlę w pieluchy.
Zląkł się jeszcze okropniej, wnet oko zawiera,
Leży nie dysząc, stygnie, ledwie nie umiera!

Lecz Kropiciel zerwał się bronić się: po czasie!
Bo już był skrępowany we swym własnym pasie.
Przecież zwinął się i tak sprężyście podskoczył,
Że padł na piersi sennych, po głowach się toczył,
Miotał się jako szczupak, gdy się w piasku rzuca,
A ryczał jako niedźwiedź, bo miał silne płuca.
Ryczał: «Zdrada!» — Wnet cała zbudzona gromada
Chórem odpowiedziała: «Zdrada! gwałtu! zdrada!»
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Krzyk dochodzi echami zwierciadlanej sali,
Kędy Hrabia, Gerwazy i dżokeje spali.
Przebudza się Gerwazy: darmo się wydziera,
Związany w kij do swego własnego rapiera;
Patrzy: widzi przy oknie ludzi uzbrojonych,
W czarnych krótkich kaszkietach, w mundurach zielonych.
Jeden z nich, opasany szarfą, trzymał szpadę
I ostrzem jej kierował swych drabów gromadę,
Szepcąc: «Wiąż! wiąż!» Dokoła leżą jak barany
Dżokeje w pętach; Hrabia siedzi niezwiązany
Lecz bezbronny; przy nim dwaj z gołymi bagnety
Stoją drabi. Poznał ich Gerwazy, niestety!
Moskale!!!

Nieraz Klucznik był w podobnych trwogach,
Nieraz miewał powrozy na ręku i nogach,
A przecież się uwalniał; wiedział o sposobie
Rwania więzów, był silny bardzo, ufał sobie.
Przemyślał ratować się milczkiem. Oczy zmrużył,
Niby śpi; z wolna ręce i nogi przedłużył,
Dech wciągnął, brzuch i piersi ścisnął co najwężéj:
Aż jednym razem kurczy, wydyma się, pręży;
Jak wąż głowę i ogon gdy chowa w przeguby,
Tak Gerwazy z długiego stał się krótki, gruby;
Rozciągnęły się, nawet skrzypnęły powrozy,
Ale nie pękły! Klucznik ze wstydu i zgrozy
Przewrócił się i w ziemię schowawszy twarz gniewną,
Zamknąwszy oczy, leżał nieczuły jak drewno.
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Wtem ozwały się bębny; naprzód z rzadka, potem
Coraz gęstszym i coraz głośniejszym łoskotem.
Na ten apel rozkazał oficer Moskali,
Dżokejów z Hrabią zamknąć pod strażą na sali,
Szlachtę wieść na dwór, kędy stała druga rota.
Nadaremnie Kropiciel dąsa się i miota.

Sztab stał we dworze, a z nim zbrojnej szlachty wiele:
Podhajscy, Birbaszowie, Hreczechy, Biergele,
Wszyscy Sędziego krewni albo przyjaciele;
Na odsiecz mu przybiegli słysząc o napadzie,
Zwłaszcza, że z Dobrzyńskimi byli z dawna w zwadzie.

Kto z wiosek batalijon Moskalów sprowadził?
Kto tak prędko sąsiedztwo z zaścianków zgromadził?
Asesor li, czy Jankiel? Różnie słychać o tem,
Lecz nikt pewnie nie wiedział ni wtenczas, ni potem.

Już też i słońce wschodzi, krwawo się czerwieni;
Brzegiem tępym, jak gdyby odartym z promieni,
Na wpół widne, na poły w czerni chmur się chowa,
Jak rozżarzona w węglach kowalskich podkowa.
Wiatr wzmagał się i pędził obłoki ze wschodu,
Gęste i poszarpane jako bryły lodu;
Każdy obłok w przelocie deszczem zimnym prószy,
Z tyłu za nim wiatr leci i deszcz znowu suszy,
Za wiatrem znowu obłok nadbiega wilgotny:
I tak dzień na przemiany był chłodny i słotny.
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Tymczasem Major belki schnące pode dworem
Każe wlec, w każdej belce wysiekać toporem
Półokrągłe otwory, w te otwory wtyka
Nogi więźniów i drugą belką je zamyka:
Oba drewna, gwoździami przebite po rogach,
Ścisnęły się jako psie paszczęki na nogach;
Zaś powrozami mocniej sznurowano ręce
Na plecach szlachty. Major ku większej ich męce
Kazał pierwej pozdzierać z głów konfederatki,
Z pleców płaszcze, kontusze, nawet taratatki,
Nawet żupany. I tak szlachta skuta w kłodzie
Siedziała rzędem, dzwoniąc zębami na chłodzie
I na deszczu, bo coraz wzmagała się słota.
Nadaremnie Kropiciel dąsa się i miota.

Darmo Sędzia za szlachtą instancję wnosi,
I Telimena łączy prośby do łez Zosi,
Ażeby miano większy wzgląd na niewolników.
Wprawdzie oficer rotny, pan Nikita Ryków,
Moskal, lecz dobry człowiek, dał się udobruchać:
Cóż, kiedy sam majora Płuta musiał słuchać.

Ten Major, Polak rodem z miasteczka Dzierowicz,
Nazywał się (jak słychać) po polsku Płutowicz,
Lecz przechrzcił się; łotr wielki, jak się zwykle dzieje
Z Polakiem, który w carskiej służbie zmoskwicieje.
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Płut stał z fajką przed frontem, w boki się podpierał
I gdy mu kłaniano się, nos w górę zadzierał,
A za odpowiedź, na znak gniewnego humoru
Wypuścił z ust kłąb dymu i poszedł do dworu.

A tymczasem Rykowa Sędzia ułagadza,
I Asesora także na bok odprowadza;
Przemyślają, jak by rzecz zakończyć bez sądu,
A co jeszcze ważniejsza, bez mieszań się rządu.
Więc do majora Płuta rzekł kapitan Ryków:

«Panie Major! co nam z tych wszystkich niewolników?
Oddamy pod sąd? będzie szlachcie wielka bieda,
A panu Majorowi nikt za to nic nie da.
Wiesz co Major? ot lepiej tę sprawę zagodzić,
Pan Sędzia Majorowi musi trud nagrodzić,
My powiemy, że my tu przyszli dla wizyty,
A tak i kozy całe i wilk będzie syty.
Przysłowie ruskie: wszystko można, lecz ostrożnie;
I to przysłowie: sobie piecz na carskim rożnie;
I to przysłowie: lepsza zgoda od niezgody,
Zaplątaj dobrze węzeł, końce wsadź do wody.
Raportu nie podamy, tak się nikt nie dowie.
Bóg dał ręce żeby brać: to ruskie przysłowie».
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Słysząc to Major wstaje i od gniewu parska:
«Czy ty oszalał, Ryków? To służba cesarska:
A służba nie jest drużba, stary, głupi Ryków!
Czy ty oszalał? Ja mam puszczać buntowników!
W takim wojennym czasie! Ha, pany Polaki,
Ja was nauczę buntu! Ha, szlachta łajdaki,
Dobrzyńscy, oj ja znam was, niech łajdaki mokną!
(I zaśmiał się na całe gardło, patrząc w okno)
Wszakże ten sam Dobrzyński, co siedzi w surducie,
— Hej zdjąć mu surdut! — w roku przeszłym na reducie477

Zaczął ze mną tę kłótnię; kto zaczął? on, nie ja.
On, gdy tańczyłem, krzyknął: »Precz za drzwi złodzieja!«
Że wtenczas za pułkowej okradzenie kasy
Byłem pod śledztwem, miałem wielkie ambarasy:
A jemu co do tego? Ja tańczę mazura,
On krzyczy z tyłu: »Złodziej!« szlachta za nim: »Ura!«
Skrzywdzili mnie — a co? wpadł w me szpony szlachciura!
Mówiłem: »Ej Dobrzyński! ej, przyjdzie do woza
Koza« — a co, Dobrzyński? widzisz: będzie łoza478!»

Potem Sędziemu szepnął, schyliwszy się w ucho:
«Jeśli chcesz Sędzio, żeby to uszło na sucho,
Za każdą głowę tysiąc rubelków gotówką:
Tysiąc rubelków Sędzio, to ostatnie słówko».
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Sędzia chciał targować się; lecz Major nie słuchał,
Znowu biegał po izbie, dymem gęsto buchał,
Podobny do szmermelu479 albo do rakiety.
Chodziły za nim prosząc i płacząc kobiety.
«Majorze — mówił Sędzia — choć pozwiesz do prawa;
Cóż wygrasz? Tu nie zaszła żadna bitwa krwawa,
Nie było ran; że zjedli kury i półgąski,
Za to wedle statutu zapłacą nawiązki.
Ja na pana Hrabiego nie zanoszę skargi;
To tylko były zwykłe sąsiedzkie zatargi».

«A czy Sędzia — rzekł Major — żółtą księgę czytał480?»
«Co to za żółta księga?» pan Sędzia zapytał.
«Księga — rzekł Major — lepsza niż wasze statuty,
A w niej pisze co słowo: stryczek, Sybir, knuty;
Księga ustaw wojennych, teraz w Litwie całéj
Ogłoszonych: już pod stół wasze trybunały!
Podług ustaw wojennych, za takową psotę,
Pójdziecie już to najmniej w sybirną robotę».
«Apeluję — rzekł Sędzia — do gubernatora».
«Apeluj — rzekł Płut — choćby do Imperatora.
Wiesz, że gdy imperator zatwierdza ukazy,
Z łaski swej często karę powiększa dwa razy.
Apelujcie, ja może wynajdę w potrzebie,
Mospanie Sędzio, dobry kruczek i na ciebie.
Wszak Jankiel, szpieg, którego już rząd dawno śledzi,
Jest twoim domownikiem, w karczmie twojej siedzi.
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Mogę teraz was wszystkich wziąć w areszt od razu».
«Mnie — rzekł Sędzia — brać w areszt? jak śmiesz 
bez rozkazu?»
I przychodziło coraz do żywszego sporu:
Gdy nowy gość zajechał na dziedziniec dworu.

Wjazd tłumny, dziwny. Przodem, niby laufer481, bieży
Ogromny czarny baran, a łeb mu się jeży
Czterema rogami, z których dwa jako kabłąki
Kręcą się koło uszu, ubrane we dzwonki,
A dwa od czoła na bok wysuwając końce,
Wstrząsają kulki krągłe, mosiężne, brzęczące.
Za baranem szły woły, trzoda owiec, kozy,
Za bydłem cztery ciężko pakowane wozy.

Wszyscy odgadli, że to wjazd księdza kwestarza.
Więc pan Sędzia, powinność znając gospodarza,
Stał w progu witać gościa. Ksiądz na pierwszej bryce
Jechał, kapturem na wpół zasłoniwszy lice,
Ale go wnet poznano: bo gdy więźniów minął,
Zwrócił się ku nim twarzą, palcem na znak skinął.
I drugiej bryki furman równie był poznany:
Stary Maciek-Rózeczka, za chłopa przebrany.
Szlachta zaczęła krzyczeć, skoro się pokazał,
On rzekł: «Głupi!» … i ręką milczenie nakazał.
Na trzecim wozie Prusak w kubraku wytartym,
A pan Zan z Mickiewiczem jechali na czwartym.
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A tymczasem, Podhajscy i Isajewicze,
Birbasze, Wilbikowie, Biergiele, Kotwicze,
Widząc szlachtę Dobrzyńskich w tej ciężkiej niewoli,
Zaczęli z dawnych gniewów ostygać powoli:
Bo szlachta polska, chociaż niezmiernie kłótliwa
I porywcza do bitew, przecież nie jest mściwa.
Biega więc do Macieja starego po radę.
On koło wozów całą ustawia gromadę,
Każe czekać.

Bernardyn wstąpił do pokoju.
Zaledwie go poznano, choć nie zmienił stroju:
Tak przybrał inną postać. Zwyczajnie ponury,
Zamyślony: a teraz głowę wzniósł do góry,
I z miną rozjaśnioną, jak kwestarz rubacha482,
Nim zaczął gadać, długo śmiał się:

«Cha, cha, cha, cha,
Kłaniam, kłaniam! Cha, cha, cha, wyśmienicie, przednie!
Panowie oficery, kto poluje we dnie,
Wy w nocy! Dobry połów: widziałem zwierzynę;
Oj skubać, skubać szlachtę, oj drzeć z nich łupinę!
Oj weźcież ich na munsztuk, bo też szlachta bryka!
Winszuję ci Majorze, żeś złowił Hrabika:
To tłuścioszek, to bogacz, panicz z antenatów;
Nie wypuszczaj go z klatki bez trzysta dukatów.
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A jak weźmiesz, na klasztor daj jakie trzy grosze,
I dla mnie! bo ja zawżdy za twą duszę proszę.
Jakem bernardyn, bardzo myślę o twej duszy!
Śmierć i sztabsoficerów483 porywa za uszy!
Dobrze napisał Baka484, że śmierć dżga485 za katy
W szkarłaty, i po suknie nieraz dobrze stuknie,
I po płótnie tak utnie jak i po kapturze,
I po fryzurze równie jak i po mundurze.
Śmierć matula, powiada Baka, jak cebula,
Łzy wyciska, gdy ściska, a równie przytula
I dziecko co się lula, i zucha co hula!
Ach! ach! Majorze, dzisiaj żyjem, jutro gnijem,
To tylko nasze, co dziś zjemy i wypijem!
Panie Sędzio, wszakże to czas podobno śniadać?
Siadam za stół, i proszę wszystkich za mną siadać
Majorze, gdyby zrazów? panie poruczniku,
Co myślisz? gdyby wazę dobrego ponczyku?»

«To prawda ojcze — rzekli dwaj oficerowie —
Czas by już zjeść i wypić pana Sędzi zdrowie!»

Zdziwili się domowi, patrząc na Robaka,
Skąd mu się wzięła mina i wesołość taka.
Sędzia wnet kucharzowi powtórzył rozkazy:
Wniesiono wazę, cukier, butelki i zrazy.
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Płut i Ryków tak czynnie zaczęli się zwijać,
Tak łakomie połykać i gęsto zapijać,
Że w pół godziny zjedli dwadzieścia trzy zrazy
I wychylili ponczu ogromne pół wazy.

Więc Major syt i wesół w krześle się rozwalił,
Dobył fajkę, biletem bankowym486 zapalił,
I otarłszy śniadanie z ust końcem serwety,
Obrócił śmiejące się oczy na kobiety,
I rzekł: «Ja, piękne panie, lubię was jak wety!
Na me szlify majorskie: gdy człek zjadł śniadanie,
Najlepszą jest po zrazach zakąską gadanie
Z paniami tak pięknymi jak wy, piękne panie!
Wiecie co? grajmy w karty? w welba-cwelba487? w wista?
Albo pójdźmy mazurka? he! do diabłów trzysta!
Wszak ja w jegerskim pułku pierwszy mazurzysta!»
Za czym ku damom bliżej chylił się wygięty,
I puszczał na przemiany dym i komplementy.

«Tańczyć! — zawołał Robak — gdy wychylę flaszę,
To i ja, choć ksiądz, habit czasami podkaszę
I potańczę mazurka! Ale wiesz, Majorze,
My tu pijem, a jegry tam zmarzną na dworze?
Hulać to hulać! Sędzio, daj beczkę siwuchy:
Major pozwoli, niechaj piją jegry zuchy!»
«Prosiłbym — rzecze Major — lecz w tym nie ma musu».
«Daj Sędzio — szepnął Robak — beczkę spirytusu».
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I tak, kiedy we dworze sztab wesoły łyka,
Za domem zaczęła się w wojsku pijatyka.

Ryków kapitan milczkiem kielichy wychylał,
Lecz Major pił i razem488 damom się przymilał.
A wzmagał się w nim coraz tańcowania zapał.
Rzucił fajkę i rękę Telimeny złapał:
Chciał tańczyć, lecz uciekła; więc podszedł do Zosi,
Kłaniając się, słaniając, do mazurka prosi:
«Hej ty, Ryków, przestańże tam trąbić na fajce;
Precz fajka, wszak ty dobrze grasz na bałabajce.
Widzisz no tam gitarę, pódź no, weź gitarę
I mazurka! Ja, Major, idę w pierwszą parę».
Kapitan wziął gitarę i struny przykręcał,
Płut znowu Telimenę do tańca zachęcał.

«Słowo majorskie, panno: nie Rosyjaninem
Jestem, jeżeli kłamię; chcę być sukinsynem,
Jeżeli kłamię: spytaj, a oficerowie
Wszyscy poświadczą, cała armija to powie:
Że w tej drugiej armiji, w korpusie dziewiątym,
W drugiej pieszej dywizji, w pułku pięćdziesiątym
Jegerskim, major Płut jest pierwszy mazurzysta.
Pódźże panienko! nie bądź taka narowista!
Bo ja po oficersku ukarzę panienkę…»



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1775Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

To mówiąc skoczył, chwycił Telimeny rękę,
I szerokim całusem w blade ramię klasnął;
Gdy Tadeusz, przypadłszy z boku, w twarz mu trzasnął.
I całus, i policzek ozwały się razem,
Jeden za drugim, jako wyraz za wyrazem.

Major osłupiał, oczy przetarł, z gniewu blady
Zawołał: «Bunt! buntownik!» i dobywszy szpady,
Biegł przebić. Wtem ksiądz dostał z rękawa krócicę:
«Pal, Tadeuszku! — krzyknął — pal jak w jasną świécę!»
Tadeusz wnet pochwycił, wymierzył, wypalił,
Chybił, ale Majora zgłuszył i osmalił.
Porywa się z gitarą Ryków: «Bunt! bunt!» woła,
Wpada na Tadeusza; lecz Wojski zza stoła
Machnął ręką na odlew; nóż w powietrzu świsnął
Między głowy i pierwej uderzył, niż błysnął;
Uderza w dno gitary, na wylot ją wierci,
Schylił się na bok Ryków i tak uszedł śmierci,
Lecz strwożył się. Krzyknąwszy: «Jegry! bunt! Jej Bogu!»
Dobył szpady, broniąc się, zbliżał się do progu.

Wtem, z drugiej strony izby wpada szlachty wiele
Przez okna, z rapierami, Rózeczka na czele.
Płut w sieni, Ryków za nim, wołają żołnierzy.
Już trzech najbliższych domu na pomoc im bieży,
Już przeze drzwi włażą trzy błyszczące bagnety,
A za nimi trzy czarne schylone kaszkiety.
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Maciek stał u drzwi z Rózgą wzniesioną do góry,
Lgnąc do ściany, czatował jako kot na szczury,
Aż ciął okropnie: może głowy by trzy zwalił;
Lecz stary czy nie dojrzał, czy zbyt się zapalił:
Bo nim szyję wytknęli, rąbnął po kaszkietach,
Zdarł je; Rózga spadając brzękła po bagnetach.
Moskale cofają się, Maciek ich wygania
Na dziedziniec.

Tam jeszcze więcej zamieszania.
Tam stronnicy Sopliców pracują w zawody
Nad rozkuciem Dobrzyńskich, rozrywają kłody.
Widząc to, jegry za broń porywają, biegą.
Sierżant wpadłszy bagnetem przebił Podhajskiego,
Dwóch drugich szlachty zranił, do trzeciego strzela:
Uciekają. Było to przy kłodzie Chrzciciela.
Ten już miał ręce wolne, gotowe ku walce;
Wstał, podniósł dłoń i zwinął w kłębek długie palce,
I z góry tak uderzył w grzbiet Rosyjanina,
Że twarz jego i skroń wbił w zamek karabina;
Trzasł zamek: lecz zalany krwią proch już nie spalił;
Sierżant u nóg Chrzciciela na swą broń się zwalił.
Chrzciciel schyla się, chwyta karabin za rurę
I wijąc jak kropidłem podnosi go w górę,
Robi młynka, dwóch zaraz szeregowych zwala
Po ramionach i w głowę ugadza kaprala.
Reszta zlękła od kłody cofa się z przestrachem:
Tak Kropiciel ruchomym nakrył szlachtę dachem.
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Za czym rozbito kłodę, rozcięto powrozy.
Szlachta, już wolna, wpada na kwestarskie wozy;
Z nich dobywa rapiery, pałasze, tasaki,
Kosy, strzelby; Konewka znalazł dwa szturmaki
I worek kul; wsypał je do swego szturmaka,
Drugi, równie nabiwszy, ustąpił dla Saka.

Jegrów więcej przybywa. Mieszają się, tłuką;
Szlachta w zgiełku nie może ciąć krzyżową sztuką,
Jegry nie mogą strzelać; już walczą wręcz z bliska,
Już stal ząb za ząb o stal porwawszy się pryska,
Bagnet o szablę, kosa o gifes się łamie,
Pięść spotyka się z pięścią i z ramieniem ramię.

Lecz Ryków z częścią jegrów pobiegł, gdzie stodoła
Tyka płotów; tam staje, na żołnierzy woła,
Ażeby zaprzestali bitwę tak bezładną,
Gdzie, nie używszy broni, pod pięściami padną.
Gniewny, że sam nie może dać ognia, bo w tłumie
Moskalów od Polaków rozróżnić nie umie,
Woła: «Stroj się!» (co znaczy: formuj się do szyku)
Ale komendy jego nie słychać śród krzyku.

Stary Maciek, do ręcznych zapasów niezdolny,
Rejterował się, czyniąc przed sobą plac wolny
Na prawo i na lewo. Tu, końcem szablicy
Uciera bagnet z rury jako knot ze świécy;
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Tam, machnąwszy na odlew, ścina albo kole:
I tak ostróżny Maciek ustępuje w pole.

Lecz z największym na niego naciera uporem
Stary Gifrejter, co był pułku instruktorem,
Wielki mistrz na bagnety. Zebrał się sam w sobie,
Skurczył się, a karabin porwał w ręce obie,
Prawą u zamka, lewą w pół rury porywa,
Kręci się, podskakuje, czasem przysiadywa,
Lewą rękę opuszcza, a broń z prawej ręki
Suwa naprzód jak żądło z wężowej paszczęki
I znowu ją w tył cofa, na kolanie wspiera:
I tak kręcąc się, skacząc, na Maćka naciera.

Ocenił przeciwnika zręczność Maciek stary
I lewą ręką włożył na nos okulary,
Prawą, rękojeść Rózgi tuż przy piersiach trzyma,
Cofa się, Gifrejtera ruch śledząc oczyma;
Sam słania się na nogach, jakoby był pijany.
Gifrejter bieży prędzej i pewny wygranej;
Żeby uchodzącego tym łacniej dosiągnął,
Powstał i całą prawą rękę wzdłuż wyciągnął,
Popychając karabin, a tak się wysilił
Pchnięciem i wagą broni, że się aż pochylił:
Maciek, tam kędy bagnet wkłada się na rurę,
Podstawia swą rękojeść, podbija broń w górę
I wnet spuszczając Rózgę, tnie Moskala w rękę
Raz, i znowu na odlew przecina mu szczękę.
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Tak padł Gifrejter, fechmistrz najpierwszy z Moskalów,
Kawaler trzech krzyżyków i czterech medalów.

Tymczasem koło kłodek lewe szlachty skrzydło
Już jest bliskie zwycięstwa. Tam walczył Kropidło
Widny z dala, tam Brzytwa wił się śród Moskali:
Ten ich w pół ciała rzeza, tamten w głowy wali.
Jako machina, którą niemieccy majstrowie
Wymyślili i która młockarnią się zowie,
A jest razem sieczkarnią, ma cepy i noże,
Razem i słomę kraje, i wybija zboże:
Tak pracują Kropiciel i Brzytwa pospołu,
Mordując nieprzyjaciół, ten z góry, ten z dołu.

Lecz Kropiciel już pewne porzuca zwycięstwo;
Bieży na prawe skrzydło, gdzie niebezpieczeństwo
Nowe grozi Maćkowi. Śmierci Gifrejtera489

Mszcząc się, Proporszczyk490 z długim szpontonem naciera
(Szponton, jest to zarazem dzida i siekiera;
Teraz już zaniedbany i tylko na flocie
Używają go; wówczas służył i piechocie).
Proporszczyk, człowiek młody, zręcznie się uwijał;
Ilekroć mu przeciwnik broń na bok odbijał,
On cofał się: młodego nie mógł Maciek zgonić,
I tak nie raniąc, musiał tylko siebie bronić.
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Już mu Proporszczyk dzidą lekką ranę zadał,
Już wznosząc w górę berdysz do cięcia się składał,
Chrzciciel nie zdoła dobiec, lecz staje wpół drogi,
Okręca broń i ciska wrogowi pod nogi.
Skruszył kość; już Proporszczyk szponton z rąk upuszcza,
Słania się: wpada Chrzciciel, za nim szlachty tłuszcza,
A za szlachtą Moskale od lewego skrzydła
Biegą zmieszani. Wszczął się bój koło Kropidła.

Chrzciciel, który w obronie Maćka oręż stracił,
Ledwie że tej przysługi życiem nie przypłacił:
Bo przypadło nań z tyłu dwóch silnych Moskali,
I czworo rąk zarazem we włos mu wplątali;
Upiąwszy się nogami ciągną jako liny
Sprężyste, uwiązane do masztu wiciny491.
Daremnie w tył Kropiciel ciska ślepe razy;
Chwieje się: a wtem postrzegł, że blisko Gerwazy
Walczy; zawołał: «Jezus Maryja! Scyzoryku!»

Klucznik, trwogę Chrzciciela poznawszy po krzyku,
Odwrócił się, i spuścił ostrze płytkiej stali
Między głowę Chrzciciela i ręce Moskali.
Cofnęli się, wydawszy przeraźliwe głosy;
Lecz jedna ręka, mocniej wplątana we włosy,
Została się wisząca i krwią buchająca.
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Tak orlik, jedną szponę gdy wbije w zająca,
Drugą, by wstrzymać zwierza, o drzewo uczepi,
A zając, targnąwszy się, orła wpół rozsczepi;
Prawa szpona u drzewa zostaje się w lesie,
A lewą zakrwawioną źwierz na pola niesie.

Kropiciel wolny, oczy obraca dokoła,
Ręce wyciąga, broni szuka, broni woła;
Tymczasem grzmi pięściami, stojąc; mocno w kroku,
I pilnując się z bliska Gerwazego boku,
Aż Saka, syna swego, postrzega w natłoku.
Sak prawą ręką szturmak wymierza, a lewą
Ciągnie za sobą długie sążniowate drzewo,
Uzbrojone w krzemienie i guzy, i sęki492

(Nikt by go nie podźwignął prócz Chrzciciela ręki).
Chrzciciel, gdy miłą broń swą, swe Kropidło zoczył,
Chwycił je, ucałował, z radości podskoczył,
Zakręcił je nad głową i zaraz ubroczył.

Co potem dokazywał, jakie klęski szerzył,
Daremnie śpiewać: nikt by muzie nie uwierzył;
Jak nie wierzono w Wilnie ubogiej kobiécie,
Która stojąc na świętej Ostrej Bramy szczycie,
Widziała, jako Dejów, moskiewski jenerał,
Wchodząc z pułkiem kozaków, już bramę otwierał,
I jak jeden mieszczanin, zwany Czarnobacki,
Zabił Dejowa i zniósł cały pułk kozacki493.
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Dosyć, że się tak stało, jak przewidział Ryków:
Jegry w tłumie ulegli mocy przeciwników.
Dwudziestu trzech na ziemi wala się zabitych,
Trzydziestu kilku jęczy ranami okrytych,
Wielu pierzchło, skryło się w sad, w chmiele, nad rzekę,
Kilku wpadło do domu pod kobiet opiekę.

Zwycięska szlachta biega z okrzykiem wesela:
Ci do beczek, ci łupy rwą z nieprzyjaciela;
Jeden Robak tryumfów szlachty nie podziela.
On dotąd sam nie walczył (bo bronią kanony
Księdzu bić się), lecz jako człowiek doświadczony
Dawał rady, plac boju z różnych stron obchodził,
Wzrokiem, ręką, walczących zachęcał, przywodził.
I teraz woła, aby do niego się łączyć,
Uderzyć na Rykowa, zwycięstwo dokończyć.
Tymczasem przez posłańca wskazał do Rykowa,
Że jeżeli broń złoży, życie swe zachowa;
Jeżeli zaś oddanie broni będzie zwlekać,
Robak każe otoczyć resztę i wysiekać.

Kapitan Ryków wcale nie prosił pardonu;
Zebrawszy koło siebie pół batalijonu,
Krzyknął: «Za broń!» — wnet szereg karabiny chwyta;
Chrząsnęła broń, a była już dawno nabita;
Krzyknął: «Cel!» — rury rzędem zabłysnęły długim;
Krzyknął: «Ognia koleją!» — grzmią jeden po drugim.
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Ten strzela, ten nabija, ten chwyta do ręki,
Słychać świsty kul, zamków chrzęsty, sztenflów dźwięki:
Cały szereg zdaje się być ruchomym płazem,
Który tysiąc błyszczących nóg wywija razem.

Prawda, że jegry byli mocnym trunkiem pjani,
Źle mierzą i chybiają, rzadko który rani,
Ledwie który zabije: przecież dwóch Maciejów
Już zraniono i poległ jeden z Bartłomiejów.
Szlachta z niewiela494 rusznic z rzadka się odstrzela;
Chce szablami uderzyć na nieprzyjaciela,
Ale starsi wstrzymują; kule gęsto świszczą,
Rażą, spędzają, wkrótce dziedziniec oczyszczą,
Już aż po szybach dworu zaczynają dzwonić.

Tadeusz, który został w domu, kobiet, bronić
Z rozkazu stryja, słysząc że coraz to gorzéj
Wre bitwa, wybiegł, za nim wybiegł Podkomorzy,
Któremu Tomasz wreszcie przyniósł karabelę;
Śpieszy, łączy się z szlachtą i staje na czele.
Bieży, broń wzniósłszy, szlachta rusza jego śladem:
Jegry przypuściwszy ich, sypnęli kul gradem:
Legł Isajewicz, Wilbik, Brzytewka raniony;
Za czym wstrzymują szlachtę Robak z jednej strony
A z drugiej Maciej. Szlachta ostyga w zapale,
Ogląda się, cofa się; widzą to Moskale:
Kapitan Ryków myśli ostatni cios zadać,
Spędzić szlachtę z dziedzińca i dworem owładać495.
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«Formuj się do ataku! — zawołał — na sztyki!
Naprzód!» Wnet szereg rury wytknąwszy jak tyki,
Schyla głowy, zrusza się i przyśpiesza kroku.
Darmo szlachta wstrzymuje z przodu, strzela z boku:
Szereg już pół dziedzińca przeszedł bez oporu;
Kapitan pokazując szpadą na drzwi dworu,
Krzyczy: «Sędzio! poddaj się, bo dwór spalić każę!»
«Pal — woła Sędzia — ja cię w tym ogniu usmażę».

O dworze Soplicowski! Jeśli dotąd całe
Świecą się pod lipami twoje ściany białe,
Jeśli tam dotąd szlachty sąsiedzkiej gromada
Za gościnnymi stoły Sędziego zasiada:
Pewnie tam piją często za Konewki zdrowie;
Bez niego już by było dziś po Soplicowie!

Konewka dotąd małe dał męstwa dowody.
Choć najpierwszy ze szlachty uwolniony z kłody,
Choć zaraz znalazł w wozie swą miłą konewkę,
Swój szturmak faworytny i z nim kul sakiewkę:
Nie chciał bić się; powiadał, że sobie nie ufa
Na czczo. Szedł więc, gdzie stała spirytusu kufa:
Ręką jak łyżką strumień do ust sobie chylił.
Dopiero, gdy się dobrze rozgrzał i posilił,
Poprawił czapkę, z kolan wziął do rąk konewkę,
Zmacał sztenflem naboju, podsypał panewkę,
I spojrzał na plac boju. Widzi, że błyszcząca
Fala bagnetów szlachtę bije i roztrąca:
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Przeciw tej fali płynie; schyla się do ziemi
I nurkuje pomiędzy trawami gęstemi,
Środkiem dziedzińca; aż tam, gdzie rosła pokrzywa,
Zasadza się, a Saka gestami przyzywa.

Sak, broniąc dworu, stanął z szturmakiem u proga:
Bo w tym dworze mieszkała jego Zosia droga,
Od której choć w zalotach został pogardzony,
Kochał ją zawsze, zginąć rad dla jej obrony.

Już szereg jegrów w marszu na pokrzywę wkracza:
Gdy Konew ruszył cyngla i z paszczy garłacza
Tuzin kul rozsiekanych puszcza śród Moskali,
Sak puszcza drugi tuzin. Jegry się zmieszali.
Przerażony zasadzką szereg w kłąb się zwija,
Cofa się, rzuca rannych; Chrzciciel ich dobija.

Stodoła już daleko; bojąc się odwodu
Długiego, Ryków skoczył pod parkan ogrodu;
Tam, pierzchającą rotę zatrzymuje w biegu.
Szykuje, lecz szyk zmienia: z jednego szeregu
Robi trójkąt, klin ostry wystawując496 z przodu,
A dwa boki opiera o parkan ogrodu.
Dobrze zrobił, bo jazda nań od zamku wali.
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Hrabia, który był w zamku pod strażą Moskali,
Gdy pierzchła straż zlękniona, dworzan na koń wsadził,
I słysząc strzały, w ogień jazdę swą prowadził,
Sam na czele z żelazem nad głowę wzniesionem.
Wtem Ryków krzyknął: «Ognia pół batalijonem!»
Przeleciała po zamkach wzdłuż nitka ognista,
I z czarnych rur wytkniętych świsnęło kul trzysta.
Trzech jezdnych padło rannych, jeden trupem leży.
Padł koń Hrabi, spadł Hrabia; Klucznik krzycząc bieży
Na ratunek, bo widzi: jegry na cel wzięli
Ostatniego z Horeszków, chociaż po kądzieli.
Robak był bliższy; Hrabię ciałem swym zakrywa,
Dostał za niego postrzał, spod konia dobywa,
Uprowadza; a szlachcie każe się rozstąpić,
Lepiej mierzyć, postrzałów nadaremnych skąpić,
Kryć się za płoty, studnie, za ściany obory;
Hrabia z jazdą ma czekać sposobniejszej pory.

Plany Robaka pojął i wykonał cudnie
Tadeusz. Stał ukryty za drewnianą studnię;
A że trzeźwy i dobrze strzelał z dubeltówki
(Mógł trafić do rzuconej w powietrze złotówki),
Okropnie razi Moskwę. Starszyznę wybiera;
Za pierwszym zaraz strzałem ubił feldfebera,
Potem z dwóch rur raz po raz dwóch sierżantów sprząta,
Mierzy to po galonach, to w środek trójkąta,
Gdzie stał sztab; za czym Ryków gniewa się i dąsa,
Tupa497 nogami, szpady swej rękojeść kąsa:
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«Majorze Płucie — woła — co to z tego będzie?
Wkrótce tu nie zostanie nikt z nas przy komendzie!»

Więc Płut na Tadeusza krzyknął z wielkim gniewem:
«Panie Polak, wstydź się pan, chować się za drzewem;
Nie bądź tchórz, wyjdź na środek, bij się honorowie498,
Po żołniersku». A na to Tadeusz odpowie:
«Majorze! jeśli jesteś tak śmiałym rycerzem,
A czegoż ty się chowasz za jegrów kołnierzem?
Nie tchórzę ja przed tobą: wynidź499 no zza płotów;
Dostałeś w twarz, jam przecie bić się z tobą gotów!
Po co krwi rozlew? Między nami była zwada:
Niechajże ją rozstrzygnie pistolet lub szpada.
Daję ci broń na wybór, od działa do szpilki;
A nie, to was wystrzelam jako w jamie wilki».
I to mówiąc wystrzelił, a tak dobrze mierzył,
Że porucznika obok Rykowa uderzył.

«Majorze — szepnął Ryków — wyjdź na pojedynek,
I pomścij się za jego raniejszy500 uczynek.
Jeśli tego szlachcica kto inny zabije,
To Major widzi, Major hańby swej nie zmyje.
Trzeba tego szlachcica na pole wywabić;
Nie można z karabina, to choć szpadą zabić.
»Co puka, to nie sztuka, to wolę co kole«:
Mówił stary Suworów; wyjdź Majorze w pole,
Bo on nas powystrzela; patrz, bierze do celu».
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Na to rzekł Major: «Ryków! miły przyjacielu!
Ty jesteś zuch na szpady: wyjdź ty bracie Ryków.
Lub wiesz co, wyszlem501 kogo z naszych poruczników.
Ja, major, ja nie mogę odstąpić żołnierzy,
Do mnie batalijonu komenda należy».
Słysząc to Ryków, szpadę podniósł, wyszedł śmiało,
Kazał ognia zaprzestać, machnął chustką białą.
Pyta się Tadeusza, jaką broń podoba;
Po układach, na szpady zgodzili się oba.
Tadeusz broni nie miał: gdy szukano szpady,
Wyskoczył Hrabia zbrojny i zerwał układy.

«Panie Soplico! — wołał — z przeproszeniem pana,
Pan wyzwałeś Majora! Ja do Kapitana
Mam dawniejszą urazę: on do zamku mego…»
(«Mów pan — przerwał Protazy — do zamku naszego»)
«On wpadł — rzekł kończąc Hrabia — na czele złodziejów,
On, poznałem Rykowa, wiązał mych dżokejów.
Skarzę, go, jakom zbójców skarał pod opoką,
Którą Sycylijanie zwą Birbante-rokko».

Uciszyli się wszyscy, ustało strzelanie;
Wojska ciekawe patrzą na wodzów spotkanie.
Hrabia i Ryków idą, obróceni bokiem,
Prawą ręką i prawym grożąc sobie okiem;
Wtem lewymi rękami odkrywają głowy
I kłaniają się grzecznie (zwyczaj honorowy,
Nim przyjdzie do zabójstwa, naprzód się przywitać).
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Już spotkały się szpady i zaczęły zgrzytać;
Rycerze wznosząc nogi, prawymi kolany
Przyklękają, w przód i w tył skacząc na przemiany.

Ale Płut, Tadeusza widząc przed swym frontem,
Naradzał się po cichu z gifrejterem Gontem,
Który w rocie uchodził za pierwszego strzelca.
«Gonto — rzekł Major — widzisz ty tego wisielca?
Jeśli mu wsadzisz kulę, tam pod piątym żebrem,
To dostaniesz ode mnie cztery ruble srebrem».
Gont odwodzi karabin, do zamka się chyli,
Wierni go towarzysze płaszczami okryli;
Mierzy, nie w żebro, ale w głowę Tadeusza:
Strzelił i trafił… blisko, w środek kapelusza.
Okręcił się Tadeusz: aż Kropiciel wpada
Na Rykowa, a za nim szlachta krzycząc: «Zdrada!»
Tadeusz go zasłania. Ledwie zdołał Ryków
Zrejterować się i wpaść we środek swych szyków.

Znowu Dobrzyńscy z Litwą natarli w zawody,
I pomimo dawniejsze dwóch stronnictw niezgody
Walczą jak bracia, jeden drugiego zachęca.
Dobrzyńscy, widząc, jak się Podhajski wykręca
Tuż przed szeregiem jegrów i kosą ich kraje,
Zawołali z radością: «Niech żyją Podhaje!
Naprzód bracia Litwini, górą, górą Litwa!»
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Skołubowie zaś, widząc, jak waleczny Brzytwa,
Choć ranny, leci z szablą wzniesioną do góry,
Krzyknęli: «Górą Maćki, niech żyją Mazury!»
Dodawszy wzajem serca biegną na Moskali:
Nadaremnie ich Robak z Maćkiem wstrzymywali.

Gdy tak na rotę jegrów uderzano z przodu,
Wojski rzuca plac boju, idzie do ogrodu;
Przy boku jego stąpał ostrożny Protazy,
A Wojski mu po cichu wydawał rozkazy.

Stała w ogrodzie, prawie pod samym parkanem,
O który się opierał Ryków swym trójgranem502,
Wielka stara sernica, budowana w kratki
Z belek na krzyż wiązanych, podobna do klatki.
W niej świeciły się białych serów mnogie kopy;
Wkoło zaś wahały się suszące się snopy
Szałwi, benedykty, kardy, macierzanki:
Cała zielna domowa apteka Wojszczanki.
Sernica w górze miała wszerz sążni503 półczwarta504,
A u dołu na jednym wielkim słupie wsparta
Niby gniazdo bocianie. Stary słup dębowy
Pochylił się, bo już był wygnił do połowy,
Groził upadkiem. Nieraz Sędziemu radzono,
Aby zrzucił budowę wiekiem nadwątloną;
Ale Sędzia powiadał, że woli poprawiać
Aniżeli rozrzucać, albo też przestawiać:
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Odkładał budowanie do sposobnej pory,
Tymczasem pod słup kazał wetknąć dwie podpory.
Tak pokrzepiona ale nietrwała budowa
Wyglądała za parkan nad trójkąt Rykowa.

Ku tej sernicy Wojski z Woźnym milczkiem idą,
Każdy zbrojny ogromnym drągiem jakby dzidą;
Za nimi ochmistrzyni dąży przez konopie
I kuchcik, małe, ale bardzo silne chłopię.
Przyszedłszy, drągi wparli w wierzch słupa nadgniły,
Sami u końców wisząc pchają z całej siły:
Jako flisy505 uwięzłą na rapach506 wicinę507

Długimi drągi508 z brzegu pędzą na głębinę.

Trzasnął słup: już sernica chwieje się i wali
Z brzemieniem drzew i serów na trójkąt Moskali.
Gniecie, rani, zabija; gdzie stały szeregi,
Leżą drwa, trupy, sery białe jako śniegi,
Krwią i mózgiem splamione. Trójkąt w sztuki pryska,
A już w środku Kropidło grzmi, już Brzytwa błyska,
Siecze Rózga, od dworu wpada szlachty tłuszcza,
A Hrabia od bram jazdę na rozpierzchłych puszcza.

Już tylko ośmiu jegrów z sierżantem na czele
Bronią się; bieży Klucznik, oni stoją śmiele,
Dziewięć rur wymierzyli prosto w łeb Klucznika;
On leci na strzał, kręcąc ostrze Scyzoryka.
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Widzi to ksiądz: zabiega Klucznikowi drogę,
Sam pada i podbija Gerwazemu nogę:
Upadli, właśnie kiedy pluton ognia dawał.
Ledwie ołów prześwisnął, już Gerwazy wstawał,
Już wskoczył w dym, dwóm jegrom zaraz głowy zmiata
Uciekają strwożeni; Klucznik goni, płata;
Oni biegną dziedzińcem, Gerwazy ich torem;
Wpadają we drzwi gumna509 stojące otworem,
I Gerwazy do gumna na ich karkach wjechał,
Zniknął w ciemności, ale bitwy nie zaniechał:
Bo przeze drzwi jęk słychać, wrzask i gęste razy.
Wkrótce ucichło wszystko. Wyszedł sam Gerwazy
Z mieczem krwawym.

Już szlachta odzierżyła pole,
Porozpędzanych jegrów ściga, rąbie, kole.
Ryków sam został; krzyczy, że broni nie złoży,
Bije się; gdy ku niemu podszedł Podkomorzy,
I wznosząc karabelę, rzekł poważnym tonem:
«Kapitanie! nie splamisz czci twojej pardonem.
Dałeś próby, rycerzu nieszczęsny, lecz mężny,
Twojej odwagi: porzuć opór niedołężny,
Złóż broń, nim cię naszymi szablami rozbroim;
Zachowasz życie i cześć, jesteś więźniem moim!»



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1793Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Ryków, Podkomorzego zwalczony powagą,
Skłonił się i oddał mu swoję szpadę nagą,
Skrwawioną po rękojeść, i rzekł: «Lachy braty!
Oj biada mnie, żem nie miał choć jednej armaty!
Dobrze mówił Suworów: »pomnij Ryków kamrat,
Żebyś nigdy na Lachów nie chodził bez armat!«
Cóż! jegry byli pjani, Major pić pozwolił!
Och major Płut, on dzisiaj bardzo poswywolił!
On odpowie przed carem, bo on miał komendę.
Ja, panie Podkomorzy, wasz przyjaciel będę.
Ruskie przysłowie mówi: kto się mocno lubi,
Ten, panie Podkomorzy, i mocno się czubi.
Wy dobrzy do wypitki, dobrzy do wybitki,
Ale przestańcie robić nad jegrami zbytki».

Podkomorzy, słysząc to, karabelę wznasza510

I przez Woźnego pardon powszechny ogłasza;
Każe rannych opatrzyć, z trupów czyścić pole,
A jegrów rozbrojonych prowadzić w niewolę.
Długo szukano Płuta. On, w krzaku pokrzywy
Zarywszy się głęboko, leżał jak nieżywy;
Wyszedł wreszcie ujrzawszy, że było po bitwie.
Taki miał koniec zajazd ostatni na Litwie511.
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Księga dziesiąta
Emigracja. Jacek.

Narada tycząca się zabezpieczenia losu zwycięzców — Układy 
z Rykowem — Pożegnanie — Ważne odkrycie — Nadzieja.

Owe obłoki ranne, zrazu rozpierzchnione512

Jak czarne ptaki, lecąc w wyższą nieba stronę,
Coraz się zgromadzały. Ledwie słońce zbiegło
Z południa, już ich stado pół niebios obiegło
Ogromną chmurą. Wiatr ją pędził coraz chyżej,
Chmura coraz gęstniała, zwieszała się niżej:
Aż, jedną stroną na wpół od niebios oddarta,
Ku ziemi wychylona i wszerz rozpostarta,
Jak wielki żagiel, biorąc wszystkie wiatry w siebie,
Od południa na zachód leciała po niebie.

I była chwila ciszy; i powietrze stało
Głuche, milczące, jakby z trwogi oniemiało.
I łany zbóż, co wprzódy kładąc się na ziemi
I znowu w górę trzęsąc kłosami złotemi
Wrzały jak fale, teraz stoją nieruchome
I poglądają w niebo najeżywszy słomę.
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I zielone przy drogach wierzby i topole,
Co pierwej, jako płaczki przy grobowym dole,
Biły czołem, długimi kręciły ramiony,
Rozpuszczając na wiatry warkocz posrebrzony,
Teraz jak martwe, z niemej wyrazem żałoby,
Stoją na kształt posągów sypilskiej Nijoby513.
Jedna osina drżąca, wstrząsa liście siwe.

Bydło, zwykle do domu powracać leniwe,
Teraz zbiega się tłumnie, pasterzy nie czeka
I opuszczając strawę do domu ucieka.
Buhaj514 racicą ziemię kopie, orze rogiem,
I całą trzodę straszy ryczeniem złowrogiem;
Krowa coraz ku niebu wznosi wielkie oko,
Usta z dziwu otwiera i wzdycha głęboko;
A wieprz marudzi w tyle, dąsa się i zgrzyta,
I snopy zboża kradnie i na zapas chwyta.

Ptastwo skryło się w lasy, pod strzechy, w głąb trawy;
Tylko wrony, stadami obstąpiwszy stawy,
Przechadzają się sobie poważnymi kroki,
Czarne oczy kierują na czarne obłoki,
Wytknąwszy język z suchej szerokiej gardzieli
I skrzydła roztaczając, czekają kąpieli;
Lecz i te, przewidując nazbyt mocną burzę,
Już w las ciągną, podobne wznoszącej się chmurze.
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Ostatnia z ptaków, lotem nieścigłym zuchwała
Jaskółka, czarny obłok przeszywa jak strzała,
Wreszcie spada jak kula.

Właśnie w owej chwili
Szlachta z Moskwą okropną walkę zakończyli
I chronią się gromadnie w domy i stodoły,
Opuszczają plac boju, gdzie wkrótce żywioły
Stoczą walkę.

Na zachód, jeszcze ozłocona
Świeci ziemia ponuro, żółtawo-czerwona:
Już chmura, roztaczając cienie na kształt sieci,
Wyławia resztki światła, a za słońcem leci,
Jak gdyby je pochwycić chciała przed zachodem.
Kilka wichrów raz po raz prześwisnęło spodem,
Jeden za drugim lecą, miecąc krople dżdżyste,
Wielkie, jasne, okrągłe, jak grady ziarniste.

Nagle wichry zwarły się, porwały się w poły,
Borykają się, kręcą, świszczącymi koły
Krążą po stawach, mącą do dna wody w stawach,
Wpadły na łąki, świszczą po łozach i trawach.
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Pryskają łóz gałęzie; lecą traw przekosy
Na wiatr jako garściami wyrywane włosy,
Zmieszane z kędziorami snopów. Wiatry wyją,
Upadają na rolę, tarzają się, ryją,
Rwą skiby, robią otwór wichrowi trzeciemu,
Który wydarł się z roli jak słup czarnoziemu,
Wznosi się, jak ruchoma piramida toczy,
Łbem grunt wierci, z nóg piasek sypie gwiazdom w oczy,
Co krok wszerz wydyma się, roztwiera ku górze,
I ogromną swą trąbą otrębuje burzę.
Aż z całym tym chaosem wody i kurzawy,
Słomy, liścia, gałęzi, wydartej murawy,
Wichry w las uderzyły i po głębiach puszczy
Ryknęły jak niedźwiedzie.

A już deszcz wciąż pluszczy
Jak z sita, w gęstych kroplach. Wtem rykły pioruny,
Krople zlały się razem: to jak proste struny
Długim warkoczem wiążą niebiosa do ziemi,
To jak z wiader buchają warstami całemi.
Już zakryły się całkiem niebiosa i ziemia;
Noc je z burzą od nocy czarniejszą, zaciemia.
Czasem widnokrąg pęka od końca do końca,
I anioł burzy, na kształt niezmiernego słońca
Rozświeci twarz, i znowu okryty całunem
Uciekł w niebo i drzwi chmur zatrzasnął piorunem.
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Znowu wzmaga się burza, ulewa nawalna
I ciemność gruba, gęsta, prawie dotykalna.
Znowu deszcz ciszej szumi, grom na chwilę uśnie;
Znowu wzbudzi się, ryknie i znów wodą chluśnie.
Aż się uspokoiło wszystko; tylko drzewa
Szumią około domu i szemrze ulewa.

W takim dniu pożądany był czas najburzliwszy:
Bo nawałnica, boju plac mrokiem okrywszy,
Zalała drogi, mosty zerwała na rzece,
Z folwarku niedostępną zrobiła fortecę.
O tym więc, co się działo w obozie Soplicy,
Dziś nie mogła rozejść się wieść po okolicy,
A właśnie zawisł szlachty los od tajemnicy.

W izbie Sędziego ważne toczą się narady.
Bernardyn leżał w łóżku; zmordowany, blady
I skrwawiony, lecz całkiem zdrowy na umyśle,
Daje rozkazy, Sędzia wypełnia je ściśle.
Prosi Podkomorzego, przyzywa Klucznika,
Każe przywieść Rykowa, potem drzwi zamyka.
Godzinę całą trwały tajemne rozmowy,
Aż je przerwał kapitan Ryków tymi słowy,
Rzucając na stół kiesę ciężką dukatami:



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1799Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

«Państwo Lachy, już jest ta gadka między wami,
Że każdy Moskal złodziej: powiedźcież, kto spyta,
Że znaliście Moskala, który zwan Nikita
Nikitycz Ryków, rotny kapitan, miał osim
Medalów i trzy krzyże — to pamiętać prosim:
Ten medal za Oczaków, ten za Izmaiłów,
Ten za bitwę pod Nowi, ten za Prejsiż-Iłów515,
Tamten za Korsakowa sławną rejteradę
Z pod Zurich; a miał także i za męstwo szpadę,
Także od feldmarszałka trzy zadowolnienia,
Dwie pochwały cesarskie i cztery wspomnienia,
Wszystko na piśmie…»

«Ale, ale kapitanie —
Przerwał Robak — i cóż się tedy z nami stanie,
Jeśli nie chcesz zgodzić się? Wszakże dałeś słowo
Załatwić tę rzecz».

«Prawda, słowo dam na nowo —
Rzecze Ryków — ot słowo! Co po waszej zgubie?
Ja człek poczciwy, ja was państwo Lachy lubię,
Że wy ludzie weseli, dobrzy do wypitki,
I także ludzie śmiali, dobrzy do wybitki.
U nas ruskie przysłowie: Kto na wozie jedzie,
Bywa często pod wozem; kto dzisiaj na przedzie,
Jutro w tyle; dziś bijesz jutro ciebie biją;
Czy o to gniew? tak u nas po żołniersku żyją.
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Skąd by się człowiekowi tyle złości wzięło
Gniewać się o przegranę! Oczakowskie dzieło
Było krwawe, pod Zurich zbili nam piechotę,
Pod Austerlicem całą utraciłem rotę,
A pierwej wasz Kościuszko pod Racławicami —
Byłem sierżantem — wysiekł mój pluton kosami:
I cóż stąd? To ja znowu u Maciejowiców
Zabiłem własnym sztykiem dwóch dzielnych szlachciców:
Jeden był Mokronowski, szedł z kosą przed frontem,
I kanonierowi uciął rękę z lontem.
Oj! wy Lachy! Ojczyzna! ja to wszystko czuję,
Ja Ryków, car tak każe, a ja was żałuję.
Co nam do Lachów? Niechaj Moskwa dla Moskala,
Polska dla Lacha; ale cóż? car nie pozwala!»

Sędzia mu na to rzecze: «Panie Kapitanie,
Żeś człek poczciwy, wiedzą tu wszyscy ziemianie,
U których na kwaterach stałeś od lat wielu.
Za ten dar nie gniewaj się, dobry przyjacielu:
Nie chcieliśmy cię skrzywdzić; te oto dukaty,
Śmieliśmy złożyć wiedząc, żeś człek niebogaty».

«Ach, jegry! — wołał Ryków — cała rota skłuta!
Moja rota! a wszystko z winy tego Płuta!
On komendant, on za to przed carem odpowie,
A wy te grosze sobie zabierzcie, panowie;
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U mnie jest kapitański mój żołd lada jaki,
A dosyć mnie na ponczyk i lulkę tabaki.
A was lubię, że z wami sobie zjem, popiję,
Pohulam, pogawędzę, i tak sobie żyję.
Otoż ja was obronię, i jak będzie śledztwo,
Słowo uczciwe, że dam za wami świadectwo.
Powiemy, że my przyszli tu z wizytą, pili
Sobie, tańczyli, trochę sobie podchmielili,
A Płut przypadkiem ognia zakomenderował,
Bitwa! i batalijon tak jakoś zmarnował.
Wy, pany, tylko śledztwo pomazujcie złotem,
Będzie kręcić się. Ale teraz powiem o tem,
Co już mówiłem temu szlachcicu, co długi
Ma rapier, że Płut pierwszy komendant, ja drugi:
Płut został żywy, może on wam zagiąć kruczka
Takiego, że zginiecie, bo to chytra sztuczka;
Trzeba mu gębę zatkać bankowym papierem.
No i cóż, panie szlachcic, ty z długim rapierem,
Czy już byłeś u Płuta? czyś się z nim naradził?»

Gerwazy obejrzał się, łysinę pogładził,
Kiwnął niedbale ręką, jak gdyby znać dawał,
Że już wszystko załatwił. Lecz Ryków nastawał:
«Cóż, czy Płut będzie milczeć, czy słowem zaręczył?»
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Klucznik zły, że go Ryków pytaniami dręczył,
Poważnie palec wielki ku ziemi naginał,
A potem machnął ręką, jak gdyby przecinał
Dalszą rozmowę i rzekł: «Klnę się Scyzorykiem,
Że Płut nie wyda! gadać już nie będzie z nikim!»
Potem dłonie opuścił i palcami chrząsnął,
Jak gdyby tajemnicę całą z rąk wytrząsnął.

Ten ciemny gest pojęli słuchacze i stali,
Patrząc z dziwem na siebie, wzajem się badali
I posępne milczenie trwało minut kilka.
Aż Ryków rzekł: «Nosił wilk, ponieśli i wilka!»
«Requiescat in pace516!» dodał Podkomorzy;
«Już ci — zakończył Sędzia — był w tym palec Boży!
Lecz ja tej krwi nie winien, jam o tym nie wiedział».

Ksiądz porwał się z poduszek i posępny siedział.
Na koniec rzekł, spojrzawszy bystro na Klucznika:
«Wielki grzech bezbronnego zabić niewolnika!
Chrystus zabrania mścić się nawet i nad wrogiem!
Oj Kluczniku! odpowiesz ty ciężko przed Bogiem.
Jedna jest restrykcyja: jeśli popełniono
Nie z zemsty głupiej, ale pro publico bono».
Klucznik głową i ręką kiwał wyciągnioną,
I mrugając powtarzał: «Pro publico bono!»
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Więcej nie było mowy o Płucie Majorze;
Nazajutrz daremnie go szukano we dworze,
Daremnie wyznaczano za trupa nagrodę:
Major zginął bez śladu, jak gdyby wpadł w wodę.
Co się z nim stało, różnie powiadano o tem,
Lecz nikt pewnie nie wiedział ni wtenczas, ni potem.
Daremnie pytaniami Klucznika dręczono;
Nic nie wyrzekł, prócz tych słów: pro publico bono.
Wojski był w tajemnicy, lecz słowem ujęty
Honorowym, staruszek milczał jak zaklęty.

Po zawarciu układów wyszedł z izby Ryków,
A Robak kazał wezwać szlachtę wojowników,
Do których Podkomorzy z powagą tak mówi:
«Bracia! Bóg dziś naszemu szczęścił orężowi,
Ale muszę Wać Państwu wyznać bez ogródki,
Że z tych niewczesnych bojów złe wynikną skutki.
Zbłądziliśmy i nikt tu z nas nie jest bez winy:
Ksiądz Robak, że zbyt czynnie rozszerzał nowiny,
Klucznik i szlachta, że je pojęła opacznie.
Wojna z Rosyją jeszcze nieprędko się zacznie;
Tymczasem, kto miał udział najczynniejszy w bitwie,
Ten nie może bezpieczny zostać się na Litwie:
Musicie więc do Księstwa uciekać Panowie,
A mianowicie Maciej, co się Chrzciciel zowie,
Tadeusz, Konew, Brzytew, niech unoszą głowy
Za Niemen, gdzie ich czeka zastęp narodowy.
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My na was nieobecnych całą winę zwalim
I na Płuta: tak resztę rodzeństwa ocalim.
Żegnam was nie na długo; są pewne nadzieje,
Że nam z wiosną swobody zorza zajaśnieje
I Litwa, co was teraz żegna jak tułaczy,
Wkrótce jako zwycięskich swych zbawców zobaczy.
Sędzia wszystko, co trzeba, zgotuje na drogę
I ja pieniędzmi, ile zdołam, dopomogę».

Czuła szlachta, że mądrze Podkomorzy radził:
Wiadomo, że kto z ruskim carem raz się zwadził,
Ten już z nim na tej ziemi nie zgodzi się szczérze,
I musi albo bić się, albo gnić w Sybirze.
Więc nic nie mówiąc, smutnie po sobie spójrzeli,
Westchnęli; na znak zgody głowami skinęli.

Polak, chociaż stąd między narodami słynny
Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny,
Gotów zawżdy rzucić go, puścić się w kraj świata,
W nędzy i poniewierce przeżyć długie lata,
Walcząc z ludźmi i z losem, póki mu śród burzy
Przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy.

Oświadczyli, że zaraz wyjeżdżać gotowi;
Tylko się to nie zdało panu Buchmanowi.
Buchman, człowiek rozsądny, w bitwę się nie wmieszał,
Ale słysząc, że radzą, głosować pośpieszał.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1805Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Znajdował projekt dobrym, lecz chciał przeinaczyć,
Dokładniej go rozwinąć, jaśniej wytłumaczyć,
A naprzód komisyją legalnie wyznaczyć,
Która by rozważyła emigracji cele,
Środki, sposoby, tudzież innych względów wiele.
Nieszczęściem, krótkość czasu była na zawadzie,
Że się nie stało zadość Buchmanowej radzie.
Szlachta żegna się śpiesznie i już w drogę rusza.

Ale Sędzia zatrzymał w izbie Tadeusza
I rzekł do księdza: «Czas już, żebym ci powiedział
To, o czymem z pewnością wczoraj się dowiedział:
Że nasz Tadeusz szczerze zakochany w Zosi.
Niechajże przed odjazdem o rękę jej prosi.
Mówiłem z Telimeną, już nam nie przeszkadza,
Zosia także się z wolą opiekunów zgadza.
Jeśli dziś ślubem pary nie możem uwieńczyć,
Toć by ich, panie bracie, przynajmniej zaręczyć
Przed odjazdem; bo serce młode i podróżne,
Wiesz dobrze, jako miewa tentacyje517 różne;
A wszakże, kiedy okiem rzuci na pierścionek
I przypomni młodzieniec, że już jest małżonek,
Zaraz w nim obcych pokus ostyga gorączka.
Wierzaj mi, wielką siłę ma ślubna obrączka.
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Ja sam przed lat trzydziestu wielki afekt miałem
Ku pannie Marcie, której serce pozyskałem.
Byliśmy zaręczeni; Bóg nie błogosławił
Związkowi temu i mnie sierotą zostawił,
Wziąwszy do chwały swojej nadobną Wojszczankę,
Przyjaciela mojego córę Hreczeszankę.
Pozostała mi tylko pamiątka518 jej cnoty,
Jej wdzięków, i ten oto ślubny pierścień złoty.
Ilekroć nań spojrzałem, zawsze ma nieboga
Stawała przed oczyma: i tak z łaski Boga,
Dotąd mej narzeczonej dochowałem wiary,
I nie bywszy małżonkiem, jestem wdowiec stary,
Chociaż Wojski ma drugą córę dość nadobną,
I do mojej kochanej Marty dość podobną!»

To mówiąc, na pierścionek z czułością spozierał
I odwróconą ręką łzy z oczu ocierał.
«Bracie — kończył — co myślisz? zrobim zaręczyny?
On kocha, a mam słowo ciotki i dziewczyny».

Lecz Tadeusz podbiega i z żywością mówi:
«Czymże zdołam odwdzięczyć dobremu stryjowi,
Który tak o me szczęście ustawnie się trudzi!
Ach dobry stryju, byłbym najszczęśliwszy z ludzi,
Gdyby mi Zosia była dzisiaj zaręczona,
Gdybym wiedział że to jest moja przyszła żona.
Przecież powiem otwarcie: dziś, te zaręczyny
Do skutku przyjść nie mogą; są różne przyczyny…
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Nie pytaj więcej; jeśli Zosia czekać raczy,
Może mnie wkrótce lepszym, godniejszym obaczy,
Może stałością na jej wzajemność zarobię,
Może troszeczką sławy me imię ozdobię,
Może wkrótce w ojczyste wrócim okolice;
Wtenczas, stryju, wspomnę ci twoje obietnice,
Wtenczas na klęczkach drogą powitam Zosienkę
I jeśli będzie wolna, poproszę o rękę.
Teraz porzucam Litwę może na czas długi,
Może Zosi tymczasem podobać się drugi;
Więzić jej woli nie chcę; prosić o wzajemność,
Na którąm nie zasłużył, byłaby nikczemność».

Gdy te słowa z uczuciem mówił chłopiec młody,
Zaświeciły mu, jako dwie wielkie jagody
Pereł, dwie łzy na wielkich błękitnych źrenicach,
I stoczyły się szybko po rumianych licach.

Ale Zosia ciekawa z głębiny alkowy
Śledziła przez szczelinę tajemne rozmowy;
Słyszała, jak Tadeusz po prostu i śmiało
Opowiedział swą miłość — serce w niej zadrżało —
I widziała tych wielkich dwoje łez w źrenicach.
Choć dojść nie mogła wątku w jego tajemnicach:
Dlaczego ją pokochał? dlaczego porzuca?
Gdzie odjeżdża? przecież ją ten odjazd zasmuca.
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Pierwszy raz posłyszała w życiu z ust młodziana
Dziwną i wielką nowość: że była kochana.
Biegła więc, gdzie stał mały domowy ołtarzyk,
Wyjęła zeń obrazek i relikwijarzyk;
Na obrazku tym była święta Genowefa,
A w relikwiji suknia świętego Józefa,
Oblubieńca, patrona zaręczonej młodzi;
I z tymi świętościami do pokoju wchodzi.

«Pan odjeżdżasz tak prędko?… Ja panu na drogę
Dam podarunek mały i także przestrogę:
Niechaj pan zawsze z sobą relikwije nosi
I ten obrazek, a niech pamięta o Zosi.
Niech pana Pan Bóg w zdrowiu i szczęściu prowadzi,
I niech prędko szczęśliwie do nas odprowadzi».
Umilkła i spuściła głowę; oczki modre
Ledwie stuliła, z rzęsów pobiegły łzy szczodre;
A Zosia z zamkniętymi stojąc powiekami,
Milczała, sypiąc łzami jako brylantami.

Tadeusz, biorąc dary i całując rękę,
Rzekł: «Pani! już ja muszę pożegnać panienkę…
Bądź zdrowa, wspomnij o mnie i racz czasem zmówić
Pacierz za mnie! Zofijo!…» Więcej nie mógł mówić.
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Lecz Hrabia, z Telimeną wszedłszy niespodzianie,
Uważał młodej pary czułe pożegnanie,
Wzruszył się i rzuciwszy wzrok ku Telimenie:
«Ileż — rzekł — jest piękności choć w tej prostej scenie!
Kiedy dusza pasterki z wojownika duszą,
Jak łódź z okrętem w burzy, rozłączyć się muszą!
Zaiste! nic tak uczuć w sercu nie rozpala,
Jako kiedy się serce od serca oddala.
Czas jest to wiatr, on tylko małą świecę zdmuchnie,
Wielki pożar od wiatru tym mocniej wybuchnie.
I moje serce zdolne mocniej kochać z dala.
Panie Soplico! miałem ciebie za rywala;
Ten błąd był jedną z przyczyn naszej smutnej zwady,
Która mię przymusiła dostać na was szpady519.
Postrzegam błąd mój: boś ty wzdychał ku pasterce,
Ja zaś tej pięknej nimfie oddałem me serce.
Niech we krwi wrogów nasze utoną urazy!
Nie będziem się zbójczymi rozpierać żelazy;
Niech się inaczej spór nasz zalotny roztrzygnie:
Walczmy, kto kogo czuciem miłości wyścignie!
Zostawim oba drogie serc naszych przedmioty,
Pośpieszymy obadwa na miecze, na groty;
Walczmy z sobą stałością, żalem i cierpieniem,
A wrogów naszych mężnym ścigajmy ramieniem».
Rzekł, na Telimenę spojrzał, ale ona
Nic nie odpowiadała, strasznie zadziwiona.
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«Mój Hrabio — przerwał Sędzia — po co chcesz 
koniecznie
Wyjeżdżać? Wierz mi, w twoich dobrach siedź bezpiecznie
Szlachtę biedną rząd mógłby odrzeć i przechłostać,
Ale ty Hrabio pewien jesteś cały zostać;
Wiesz, w jakim rządzie żyjesz, jesteś dość bogaty,
Wykupisz się od więzień połową intraty520».

«To niezgodna — rzekł Hrabia — z moim charakterem!
Nie mogę być kochankiem: będę bohaterem;
W miłości troskach, sławy zwę pocieszycielki,
Gdy jestem nędzarz sercem, będę ręką wielki».

Telimena pytała: «Któż panu przeszkadza
Kochać i być szczęśliwym!» — «Mych przeznaczeń władza —
Rzekł Hrabia — ciemność przeczuć, które ruchem tajnym
Rwą się ku stronom obcym, dziełom nadzwyczajnym.
Wyznaję, że dziś chciałem na cześć Telimenie
U ołtarzów Hymena521 zapalić płomienie,
Ale mi dał zbyt piękny przykład ten młodzieniec,
Sam dobrowolnie ślubny swój zrywając wieniec,
I biegąc serca swego doświadczać w przeszkodach
Zmiennych losów i w krwawych wojennych przygodach.
Dziś otwiera się nowa i dla mnie epoka!
Brzmiała odgłosem broni mej Birbante-rokka:
Oby ten odgłos równie w Polszcze się rozszerzył!»
Skończył i dumnie szpady rękojeść uderzył.
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«Jużci — rzekł Robak — trudno ganić tę ochotę,
Jedź, weź pieniądze, możesz usztyftować rotę
Jak Włodzimierz Potocki, co Francuzów zdziwił
Dając na skarb milijon, jak książę Radziwiłł
Dominik, co zastawił dobra swe i sprzęty
I dwa uzbroił nowe konne regimenty.
Jedź, jedź, a weź pieniądze: rąk tam dosyć mamy,
Ale grosza brak w Księstwie; jedź wasze, żegnamy».

Telimena smutnymi rzuciwszy oczyma:
«Niestety — rzekła — widzę że cię nic nie wstrzyma!
Rycerzu mój, w wojenne kiedy wstąpisz szranki,
Obróć czułe spojrzenie na kolor kochanki
(Tu, wstążkę oderwawszy od sukni, zrobiła
Kokardę i na piersiach Hrabi przyszpiliła).
Niech cię ten kolor wiedzie na działa ogniste,
Na kopije błyszczące i deszcze siarczyste;
A kiedy się rozsławisz walecznymi czyny,
I gdy nieśmiertelnymi przesłonisz wawrzyny
Skrwawiony szyszak i hełm twój zwycięstwem hardy:
I wtenczas jeszcze oko zwróć do tej kokardy,
Wspomnij, czyja ten kolor przyszpiliła ręka!»
Tu mu podała rękę. Pan Hrabia przyklęka,
Całuje; Telimena zbliżyła do oka
Chustkę, a drugim okiem pogląda z wysoka
Na Hrabię, który żegnał ją mocno wzruszony.
Ona wzdychała, ale ruszyła ramiony522.
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Lecz Sędzia rzekł: «Mój Hrabio, śpiesz się, bo już późno,»
A ksiądz Robak «Dość tego! — wołał z miną groźną, —
Śpiesz się wasze!» Tak rozkaz Sędziego i księdza
Rozdziela czułą parę i z izby wypędza.

Tymczasem pan Tadeusz stryja obejmował
Ze łzami i Robaka w rękę pocałował.
Robak, ku piersiom chłopca przycisnąwszy skronie
I na głowie mu na krzyż położywszy dłonie,
Spojrzał ku niebu i rzekł: «Synu! z Panem Bogiem!»
I zapłakał… A już był Tadeusz za progiem.
«Jak to? — zapytał Sędzia — nic mu brat nie powie
I teraz? Biedny chłopiec, jeszcze się nie dowie
O niczym przed odjazdem?…» «Nie — rzekł ksiądz — 
o niczym
(Płacząc długo z zakrytym rękami obliczem).
I po cóż by miał wiedzieć biedny, że ma ojca,
Który się skrył przed światem jak łotr, jak zabojca?
Bóg widzi, jak pragnąłbym: ale z tej pociechy
Zrobię Bogu ofiarę za me dawne grzechy».

«Więc — rzecze Sędzia — teraz czas myśleć o sobie.
Uważ, że człowiek w twoim wieku i chorobie
Nie zdołałby z innymi razem emigrować;
Mówiłeś, że wiesz domek, gdzie się masz przechować:
Powiedz gdzie? Śpieszmy, czeka zaprzężona bryka.
Czy nie najlepiej w puszczę, do chaty leśnika?»
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Robak kiwając głową rzekł: «Do jutra rana
Mam czas. Teraz, mój bracie, poślij do plebana,
Aby tu jak najrychlej523 przybył z wijatykiem524;
Oddal stąd wszystkich, zostań tylko sam z Klucznikiem,
Zamknij drzwi».

Sędzia spełnił Robaka rozkazy,
I usiada na łóżko przy nim; a Gerwazy,
Stoi, łokieć przytwierdza na głowni rapiera,
A czoło pochylone na dłoniach opiera.

Robak, nim zaczął mówić, w Klucznika oblicze
Wzrok utkwił i milczenie chował tajemnicze.
A jako chirurg naprzód miękką rękę składa
Na ciele chorującym, nim ostrzem raz zada:
Tak Robak wyraz bystrych oczu swych złagodził,
Długo nimi po oczach Gerwazego wodził,
Na koniec, jakby ślepym chciał uderzyć ciosem,
Zasłonił oczy ręką i rzekł mocnym głosem:

«Jam jest Jacek Soplica…»

Klucznik na to słowo
Pobladnął, pochylił się, i ciała połową
Wygięty naprzód, stanął, zwisł na jednej nodze,
Jak głaz lecący z góry zatrzymany w drodze.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1814Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Oczy roztwierał, usta szeroko rozszerzał,
Grożąc białymi zęby, a wąsy najeżał;
Rapier z rąk upuszczony przy ziemi zatrzymał
Kolanami i głownię prawą ręką imał,
Cisnąc ją: rapier z tyłu za nim wyciągniony,
Długim czarnym swym końcem chwiał się w różne strony;
I Klucznik był podobny rysiowi rannemu,
Który z drzewa ma skoczyć w oczy myśliwemu,
Wydyma się kłębuszkiem, mruczy, krwawe ślepie
Wyiskrza, wąsy rusza i ogonem trzepie.

«Panie Rębajło — rzekł ksiądz — już mię nie zatrwożą
Gniewy ludzkie, bo jestem już pod ręką Bożą.
Zaklinam cię na imię Tego, co świat zbawił
I na krzyżu zabójcom swoim błogosławił,
I przyjął prośbę łotra: byś się udobruchał
I to, co mam powiedzieć, cierpliwie wysłuchał.
Sam przyznałem się: muszę dla ulgi sumienia
Pozyskać, a przynajmniej prosić przebaczenia:
Posłuchaj mej spowiedzi; potem zrobisz sobie
Ze mną, co zechcesz». I tu złożył ręce obie
Jak do pacierza. Klucznik cofnął się zdumiony,
Uderzał ręką w czoło i ruszał ramiony.

A ksiądz zaczął swą dawną z Horeszką zażyłość
Opowiadać i swoją z jego córką miłość,
I swe z tego powodu z Stolnikiem zatargi.
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Lecz mówił nieporządnie, często mieszał skargi
I żale we swą spowiedź, często rzecz przecinał,
Jak gdyby już ją kończył, i znowu zaczynał.

Klucznik, dzieje Horeszków znający dokładnie,
Całą tę powieść, chociaż splątaną bezładnie,
Porządkował w pamięci i dopełniać umiał;
Lecz Sędzia wielu rzeczy zgoła nie rozumiał.
Oba pilnie słuchali pochyliwszy głowy,
A Jacek mówił coraz wolniejszymi słowy
I często zarywał się:

«Wszak sam wiesz, Gerwazeńku, jak Stolnik zapraszał
Często mnie na biesiady, zdrowie moje wnaszał,
Krzyczał nieraz, do góry podniósłszy szklanicę,
Że nie miał przyjaciela nad Jacka Soplicę,
Jak on mnie ściskał! Wszyscy, którzy to widzieli,
Myślili, że on ze mną duszą się podzieli…
On przyjaciel?… On wiedział, co się wtenczas działo
W duszy mojej!…

Tymczasem już szeptała o tym okolica,
Jaki taki gadał mi: »Ej, panie Soplica,
Daremnie konkurujesz: dygnitarskie progi
Za wysokie na Jacka podczaszyca nogi.«
Ja śmiałem się, udając że drwiłem z magnatów
I z córek ich, i nie dbam o arystokratów;
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Że jeśli bywam u nich, z przyjaźni to robię,
A za żonę nie pojmę, tylko równą sobie.
Przecież, bodły mi duszę do żywca te żarty:
Byłem młody, odważny, świat był mnie otwarty
W kraju, gdzie, jako wiecie, szlachcic urodzony
Jest zarówno z panami kandydat korony!
Wszakże Tęczyński niegdyś z królewskiego domu
Żądał córy, a król mu oddał ją bez sromu.
Sopliców czyż nie równe Tęczyńskim zaszczyty
Krwią, herbem, wierną służbą Rzeczypospolitej?

Jak łatwo może człowiek popsuć szczęście drugim
W jednej chwili, a życiem nie naprawi długim!
Jedno słowo Stolnika: jakże byśmy byli
Szczęśliwi! Kto wie, może dotąd byśmy żyli,
Może i on przy swoim kochanym dziecięciu,
Przy swojej pięknej Ewie, przy swym wdzięcznym zięciu,
Zestarzałby spokojny, może wnuki swoje
Kołysałby!… Teraz co?… Nas zgubił oboje
I sam… i to zabójstwo… i wszystkie następstwa
Tej zbrodni, wszystkie moje biedy i przestępstwa!…
Ja skarżyć nie mam prawa: ja jego morderca,
Ja skarżyć nie mam prawa: przebaczam mu z serca,
Ale i on…
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Żeby już raz otwarcie był mnie zrekuzował!…
Bo znał nasze uczucia… Gdyby nie przyjmował
Mych odwiedzin: to kto wie? może bym odjechał,
Pogniewał się, połajał, w końcu go zaniechał;
Ale on, chytrze dumny, wpadł na koncept nowy:
Udawał, że mu nawet nie przyszło do głowy,
Żeby ja mógł się starać o związek takowy!
A byłem mu potrzebnym: miałem zachowanie
U szlachty i lubili mnie wszyscy ziemianie:
Więc on niby miłości mojej nie dostrzegał,
Przyjmował mnie jak dawniej, a nawet nalegał
Abym częściej przyjeżdżał; a ilekroć sami
Byliśmy, widząc oczy me przyćmione łzami
I pierś zbyt pełną i już wybuchnąć gotową,
Chytry starzec, wnet wrzucił obojętne słowo
O procesach, sejmikach, łowach…

Ach, nieraz przy kieliszkach, gdy się tak rozrzewniał,
Gdy mię tak ściskał i o przyjaźni zapewniał,
Potrzebując mej szabli lub kreski na sejmie,
Gdy musiałem nawzajem ściskać go uprzejmie:
To tak we mnie złość wrzała, że ja obracałem
Ślinę w gębie, a dłonią rękojeść ściskałem,
Chcąc plunąć na tę przyjaźń i wnet szabli dostać;
Ale Ewa, zważając mój wzrok i mą postać,
Zgadywała, nie wiem jak, co się we mnie działo,
Patrzyła błagająca, lice jej bledniało;
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A był to taki piękny gołąbek łagodny
I wzrok miała uprzejmy taki! tak pogodny!
Taki anielski, że już nie wiem, już nie miałem
Odwagi zagniewać jej, zatrwożyć — milczałem.
I ja, zawadyjaka sławny w Litwie całéj,
Co przede mną największe pany niegdyś drżały,
Com nie żył dnia bez bitki, co, nie Stolnikowi,
Ale bym się pokrzywdzić nie dał i królowi,
Co we wściekłość najmniejsza wprawiała mnie sprzeczka:
Ja wtenczas, zły i pjany, milczał jak owieczka,
Jak gdybym Sanktissimum525 ujrzał!

Ileż to razy chciałem serce me otworzyć,
I już się nawet przed nim do próśb upokorzyć,
Lecz spojrzawszy mu w oczy, spotkawszy wejrzenia
Zimne jak lód, wstyd mi było mojego wzruszenia;
Śpieszyłem znowu jak najzimniej dyskurować
O sprawach, o sejmikach, a nawet żartować!!
Wszystko to, prawda, z pychy: żeby nie ubliżyć
Imieniowi Sopliców, żeby się nie zniżyć
Przed panem prośbą próżną, nie dostać odmowy,
Bo jakież by to były między szlachtą mowy,
Gdyby wiedziano, że ja Jacek…

Soplicy Horeszkowie odmówili dziewkę!
Że mnie, Jackowi, czarną podano polewkę!
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W końcu sam już nie wiedząc, jak sobie poradzić,
Umyśliłem ze szlachty mały pułk zgromadzić
I opuścić na zawsze powiat i ojczyznę,
Wynieść się gdzie na Moskwę lub na Tatarszczyznę
I zacząć wojnę. Jadę pożegnać Stolnika,
W nadziei, że gdy ujrzy wiernego stronnika,
Dawnego przyjaciela, prawie domownika,
Z którym pił i wojował przez tak długie lata,
Teraz żegnającego i kędyś w kraj świata
Jadącego — że może starzec się poruszy
I pokaże mi przecież trochę ludzkiej duszy
Jak ślimak rogów!

Ach, kto choć na dnie serca ma dla przyjaciela
Choćby iskierkę czucia, gdy się z nim rozdziela,
Dobędzie się iskierka ta przy pożegnaniu,
Jako ostatni płomyk życia przy skonaniu!
Raz ostatni dotknąwszy przyjaciela skroni,
Częstokroć najzimniejsze oko łzę uroni!

Biedna, słysząc o moim odjeździe, pobladła,
Bez przytomności, ledwie że trupem nie padła,
Nie mogła nic przemówić: aż się jej rzuciły
Strumieniem łzy — poznałem, jak byłem jej miły!
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Pomnę, pierwszy raz w życiu jam się łzami zalał
Z radości i z rozpaczy, zapomniał się, szalał.
Już chciałem znowu upaść ojcu jej pod nogi,
Wić się jak wąż u kolan, wołać: »Ojcze drogi,
Weź za syna lub zabij!« Wtem Stolnik posępny,
Zimny jako słup soli, grzeczny, obojętny,
Wszczął dyskurs — o czym? o czym? o córki weselu!…
W tej chwili! O Gerwazy! uważ, przyjacielu,
Masz ludzkie serce!

Stolnik rzekł: »Panie Soplica,
Właśnie przyjechał do mnie swat kasztelanica;
Ty jesteś mój przyjaciel, cóż ty mówisz na to?
Wiesz wasze, że mam córkę piękną i bogatą:
A kasztelan — witebski! Wszakże to w senacie
Niskie, drążkowe krzesło. Cóż mi radzisz, bracie?«
Nie pamiętam już zgoła co mu na to rzekłem,
Podobno nic — na konia wsiadłem i uciekłem!…»

«Jacku! zawołał Klucznik, mądre ty przyczyny
Wynajdujesz: cóż? one nie zmniejszą twej winy!
Bo wszakże zdarzało się już nieraz na świecie,
Że kto pokochał pańskie lub królewskie dziecię,
Starał się gwałtem zdobyć, przemyślał wykradać,
Mścił się otwarcie — ale tak chytrze śmierć zadać,
Panu polskiemu, w Polszcze — i w zmowie z Moskalem!»
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«Nie byłem w zmowie — Jacek odpowiedział z żalem. —
Gwałtem porwać? Wszak mógłbym: zza krat i zza klamek
Wydarłbym ją, rozbiłbym w puch ten jego zamek!
Miałem za sobą Dobrzyn i cztery zaścianki!
Ach, gdyby ona była jak nasze szlachcianki
Silna i zdrowa! gdyby ucieczki, pogoni
Nie zlękła się i mogła słuchać szczęku broni!…
Lecz ona biedna! tak ją, rodzice pieścili,
Słaba, lękliwa! był to robaczek motyli,
Wiosenna gąsiennica! i tak ją zagrabić,
Dotknąć ją zbrojną ręką, byłoby ją zabić;
Nie mogłem, nie.

Mścić się otwarcie? szturmem zamek zwalić w gruzy?
Wstyd!… bo by powiedziano, żem mścił się rekuzy!
Kluczniku, twoje serce poczciwe nie umie
Uczuć, ile jest piekła w obrażonej dumie.

Szatan dumy zaczął mi lepsze plany raić:
Zemścić się krwawo, ale powód zemsty taić,
Nie bywać w zamku, miłość z serca wykorzenić,
Puścić w niepamięć Ewę, z inną się ożenić,
A potem, potem jaką wynaleźć zaczepkę,
Pomścić się…
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I zdało mi się zrazu, żem już serce zmienił,
I rad byłem z wymysłu i — jam się ożenił;
Z pierwszą, którąm napotkał, dziewczyną ubogą!
Źlem zrobił — jakże byłem ukarany srogo!
Nie kochałem jej. Biedna matka Tadeusza
Najprzywiązańsza do mnie, najpoczciwsza dusza —
Ale jam dawną miłość i złość w sercu dusił.
Byłem jako szalony, darmom siebie musił
Zająć się gospodarstwem albo interesem:
Wszystko na próżno! Zemsty opętany biesem,
Zły, opryskliwy, znaleźć nie mogłem pociechy
W niczym na świecie — i tak z grzechów w nowe grzechy,
Zacząłem pić.

I tak niedługo żona ma z żalu umarła,
Zostawiwszy to dziecię; a mnie rozpacz żarła!

Jakże mocno musiałem kochać tę niebogę,
Tyle lat!… Gdziem ja nie był: a dotąd nie mogę
Jej zapomnieć i zawżdy jej postać kochana
Stoi mi przed oczyma jakby malowana!
Piłem, nie mogłem zapić pamięci na chwilę,
Ani pozbyć się, chociaż przebiegłem ziem tyle!
Teraz oto w habicie jestem Bożym sługą,
Na łożu, we krwi… o niej mówiłem tak długo! —
W tej chwili, o tych rzeczach mówić? Bóg wybaczy!
Musicie wiedzieć, w jakim żalu i rozpaczy
Popełniłem…
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Było to właśnie wkrótce po jej zaręczynach.
Wszędzie gadano tylko o tych zaręczynach;
Powiadano, że Ewa, gdy brała obrączkę
Z rąk Wojewody, mdlała, że wpadła w gorączkę,
Że ma początki suchot, że ustawnie szlocha;
Zgadywano, że kogoś potajemnie kocha. —
Ale Stolnik, jak zawsze spokojny, wesoły,
Dawał na zamku bale, zbierał przyjacioły.
Mnie już nie prosił: na cóż byłem mu potrzebny?
Mój bezład w domu, bieda, mój nałóg haniebny,
Podały mnie na wzgardę i na śmiech przed światem!
Mnie, com niegdyś, rzec mogę, trząsł całym powiatem!
Mnie, którego Radziwiłł nazywał: kochanku!
Mnie, com kiedy wyjeżdżał z mojego zaścianku,
To liczniejszy dwór miałem niżeli książęcy,
Kiedym szablę dostawał, to kilka tysięcy
Szabel błyszczało wkoło, strasząc zamki pańskie!
A potem ze mnie śmiały się dzieci włościańskie526!
Tak zrobiłem się nagle w oczach ludzkich lichy!
Jacek Soplica! — Kto zna co jest czucie pychy…»

Tu bernardyn osłabiał i upadł na łoże;
A Klucznik rzekł wzruszony: «Wielkie sądy Boże!
Prawda! prawda! Więc to ty? i tyżeś to Jacku
Soplico? pod kapturem? żyłeś po żebracku!
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Ty, którego pamiętam, gdy zdrowy, rumiany,
Piękny szlachcic, gdy tobie pochlebiały pany,
Gdy za tobą, kobiety szalały! Wąsalu!
Nie tak dawno! takeś zestarzał się z żalu!
Jakżem ciebie nie poznał po owym wystrzale,
Kiedyś tak do niedźwiedzia trafił doskonale?
Bo nad ciebie nie miała strzelca Litwa nasza,
Byłeś także po Maćku pierwszy do pałasza!
Prawda! o tobie niegdyś śpiewały szlachcianki:
Oto Jacek wąs kreci, trzęsą się zaścianki,
A komu na swym wąsie węzełek zawiąże,
Ten zadrży, choćby to był sam Radziwiłł książę.
Zawiązałeś ty węzeł i mojemu Panu!
Nieszczęśniku!… I tyżeś? do takiego stanu?
Jacek Wąsal kwestarzem? Wielkie sądy Boże!…
I teraz, ha! bezkarnie ujść tobie nie może,
Przysięgam: kto Horeszków krwi kroplę wysączył…»

Tymczasem ksiądz na łożu usiadł i tak kończył:
«Jeździłem koło zamku. Ile biesów w głowie
I w sercu miałem: kto ich imiona wypowie!
Stolnik zabija dziecię własne! Mnie już zabił,
Zniszczył!… Jadę pod bramę: szatan mnie tam wabił.
Patrz, jak on hula! Co dzień w zamku pijatyka,
Ile świec w oknach, jaka brzmi w salach muzyka!
I ten zamek na łysą głowę mu nie runie?…



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1825Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Pomyśl o zemście, to wnet szatan broń podsunie.
Ledwiem pomyślił: szatan nasyła Moskali.
Stałem patrząc; wiesz, jak wasz zamek szturmowali.

Bo fałsz, żebym był w jakiej z Moskalami zmowie…

Patrzyłem. Różne myśli snuły się po głowie.
Zrazu z uśmiechem głupim, jak na pożar dziecko,
Patrzyłem; potem radość uczułem zbójecką,
Czekając rychło zacznie palić się i walić;
Czasem myśl przychodziła skoczyć, ją ocalić,
Nawet Stolnika…

Broniliście się, ty wiesz, dzielnie i przytomnie.
Zdziwiłem się. Moskale padali wkoło mnie.
Bydlęta, źle strzelają! Na widok ich klęski
Złość mię znowu porwała. — Ten Stolnik zwycięski!
I także mu na świecie wszystko się powodzi?
I z tej strasznej napaści z tryumfem wychodzi?
Odjeżdżałem ze wstydem. Właśnie był poranek.
Wtem ujrzałem, poznałem. Wystąpił na ganek,
I brylantową szpinką ku słońcu migotał,
I wąs pokręcał dumnie, i wzrok dumny miotał…
I zdało mi się, że mnie szczególniej urągał,
Że mnie poznał i ku mnie rękę tak wyciągał,
Szydząc i grożąc… Chwytam karabin Moskala,
Ledwiem przyłożył, prawie nie mierzył — wypala!
Wiesz!…
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Przeklęta broń ognista!… Kto mieczem zabija,
Musi składać się, natrzeć, odbija, wywija,
Może rozbroić wroga, miecz wpół drogi wstrzymać;
Ale ta broń ognista… dosyć zamek imać,
Chwila, jedna iskierka…

Czyż uciekałem, kiedyś mierzył do mnie z góry?
Utkwiłem oczy we dwie twojej broni rury;
Rozpacz jakaś, żal dziwny do ziemi mnie przybił!
Czemuż? ach mój Gerwazy, czemuś wtenczas chybił?
Łaskę byś zrobił!… Widać, za pokutę grzechu
Trzeba było…»

Tu znowu brakło mu oddechu.
«Bóg widzi — rzecze Klucznik — szczerze trafić chciałem!
Ileż ty krwi wylałeś twoim jednym strzałem,
Ileż klęsk spadło na nas i na twą rodzinę,
A wszystko to przez waszą, panie Jacku, winę!
A wszakże, gdy dziś jegry Hrabię na cel wzięli,
Ostatniego z Horeszków chociaż po kądzieli,
Tyś go zasłonił, i gdy Moskal do mnie palił,
Tyś mnie rzucił o ziemię: tak nas dwóch ocalił.
Jeśli prawda, że jesteś księdzem zakonnikiem,
Jużci sukienka broni cię przed Scyzorykiem.
Bądź zdrów, więcej na waszym nie postanę progu
Z nami kwita, — zostawmy resztę Panu Bogu».
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Jacek rękę wyciągnął, — cofnął się Gerwazy,
«Nie mogę — rzekł — bez mego szlachectwa obrazy
Dotykać rękę, takim morderstwem skrwawioną
Z prywatnej zemsty, nie zaś pro publico bono!»

Ale Jacek z poduszek na łoże upadłszy,
Zwrócił się ku Sędziemu, a był coraz bladszy,
I niespokojnie pytał o księdza plebana,
I wołał na Klucznika: «Zaklinam waćpana
Abyś został. Wnet skończę. Ledwie mam dość mocy
Zakończyć — Panie Klucznik, ja umrę tej nocy!»

«Co bracie? — krzyknął Sędzia — widziałem, wszak rana
Niewielka, co ty mówisz? po księdza plebana?
Może źle opatrzono — zaraz po doktora,
W apteczce jest…» Ksiądz przerwał: «Bracie, już nie pora!
Miałem tam strzał dawniejszy, dostałem pod Jena,
Źle zgojony, a teraz draśniono: gangrena
Już tu… Znam się na ranach, patrz, jaka krew czarna,
Jak sadza. Co tu doktor?… Ale to rzecz marna.
Raz umieramy: jutro czy dziś oddać duszę —
Panie Klucznik, przebaczysz mnie, ja skończyć muszę!

Jest w tym zasługa nie chcieć zostać winowajcą
Narodowym, choć naród okrzyczy cię zdrajcą!
Zwłaszcza, w kim taka, jaka była we mnie duma!
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Imię zdrajcy przylgnęło do mnie jako dżuma.
Odwracali ode mnie twarz obywatele,
Uciekali ode mnie dawni przyjaciele;
Kto był lękliwy, z dala witał się i stronił:
Nawet lada chłop, lada Żyd, choć się pokłonił,
To mię zboku szyderskim przebijał uśmiechem.
Wyraz zdrajca brzmiał w uszach, odbijał się echem
W domu, w polu. Ten wyraz od rana do zmroku
Wił się przede mną, jako plama w chorym oku.
Przecież nie byłem zdrajcą kraju.

Moskwa mnie uważała gwałtem za stronnika.
Dano Soplicom znaczną część dóbr nieboszczyka;
Targowiczanie potem chcieli mnie zaszczycić527

Urzędem. — Gdybym wtenczas chciał się przemoskwicić!
Szatan radził — Już byłem możny i bogaty;
Gdybym został Moskalem, najpierwsze magnaty
Szukałyby mych względów; nawet szlachta braty,
Nawet gmin, który swoim tak łacnie uwłacza,
Tym którzy Moskwie służą, szczęśliwszym,— przebacza!
Wiedziałem to, a przecież — nie mogłem.

Uciekłem z kraju!…
Gdziem nie był! com nie cierpiał!…

Aż Bóg raczył lekarstwo jedyne objawić:
Poprawić się potrzeba było i naprawić
Ile możności to…
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Córka Stolnika ze swym mężem wojewodą,
Gdzieś w Sybir wywieziona, tam umarła młodo;
Zostawiła tę w kraju córkę, małą Zosię;
Kazałem ją hodować…

Bardziej niźli z miłości, może z głupiej pychy,
Zabiłem; więc pokora… wszedłem między mnichy.
Ja, niegdyś dumny z rodu, ja, com był junakiem,
Spuściłem głowę, kwestarz, zwałem się Robakiem,
Że jako robak w prochu…

Zły przykład dla ojczyzny, zachętę do zdrady
Trzeba było okupić dobrymi przykłady,
Krwią, poświęceniem się…

Biłem się za kraj; gdzie? jak? zmilczę; nie dla chwały
Ziemskiej biegłem tylekroć na miecze, na strzały.
Milej sobie wspominam nie dzieła waleczne
I głośne, ale czyny ciche, użyteczne,
I cierpienia, których nikt…

Udało mi się nieraz do kraju przedzierać,
Rozkazy wodzów nosić, wiadomości zbierać,
Układać zmowy — znają i Galicyjanie
Ten kaptur mnisi — znają i Wielkopolanie!
Pracowałem przy taczkach rok w pruskiej fortecy;
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Trzy razy Moskwa kijmi zraniła me plecy,
Raz już wiedli na Sybir; potem Austryjacy,
W Szpilbergu zakopali mnie w lochach do pracy,
W carcer durum… a Pan Bóg wybawił mnie cudem,
I pozwolił umierać między swoim ludem
Z sakramentami…

Może i teraz, kto wie? możem znowu zgrzeszył!
Możem nad rozkaz wodzów powstanie przyśpieszył!
Ta myśl, że dom Sopliców pierwszy się uzbroi,
Że pierwszą Pogoń528 w Litwie zatkną krewni moi!…
Ta myśl… zdaje się czysta…

Chciałeś zemsty? masz!… Boś ty był narzędziem kary
Bożej, twoim Bóg mieczem rozciął me zamiary:
Tyś wątek spisku tyle lat snowany splątał!
Cel wielki, który całe życie me zaprzątał,
Ostatnie moje ziemskie uczucie na świecie,
Którem tulił, hodował jak najmilsze dziecię,
Tyś zabił w oczach ojca — a jam ci przebaczył!
Ty!…»

«Oby tylko równie Bóg przebaczyć raczył! —
Przerwał Klucznik — jeżeli masz przyjąć wijatyk,
Księże Jacku: toć ja nie luter, nie syzmatyk!
Kto umierającego smuci, wiem, że grzeszy.
Powiem tobie coś, pewnie to ciebie pocieszy.
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Kiedy nieboszczyk Pan mój upadał zraniony,
A ja klęcząc nad jego piersią pochylony
I miecz maczając w ranę, zemstę zaprzysiągnął,
Pan głowę wstrząsnął, rękę ku bramie wyciągnął
W stronę, gdzie stałeś, i krzyż w powietrzu naznaczył;
Mówić nie mógł, lecz dał znak, że zbójcy przebaczył.
Ja też pojąłem: ale tak się z gniewu wściekłem,
Że o tym krzyżu nigdy i słowa nie rzekłem».

Tu rozmowę przerwały chorego cierpienia,
I nastąpiła długa godzina milczenia.
Oczekują plebana. Podkowy zagrzmiały,
Zastukał do komnaty arendarz zdyszały:
List ma ważny, samemu Jackowi pokaże.
Jacek bratu oddaje, głośno czytać każe.
List od Fiszera, który był natenczas szefem
Sztabu armii polskiej pod Księciem Józefem.
Donosi, że w cesarskim tajnym gabinecie
Stanęła wojna; cesarz już po całym świecie
Ogłasza ją, sejm walny w Warszawie zwołany,
I skonfederowane mazowieckie stany
Wyrzekną uroczyście przyłączenie Litwy.

Jacek, słuchając, cicho odmówił modlitwy;
Przycisnąwszy do piersi święconą gromnicę,
Podniósł w niebo zatlone nadzieją źrenice,
I zalał się ostatnich łez rozkosznych zdrojem:
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«Teraz rzekł, Panie, sługę twego puść z pokojem!»
Wszyscy uklękli; a wtem ozwał się pod progiem
Dzwonek: znak, że przyjechał pleban z Panem Bogiem.

Właśnie już noc schodziła i przez niebo mleczne,
Różowe, biegą pierwsze promyki słoneczne.
Wpadły przez szyby jako strzały brylantowe,
Odbiły się na łożu o chorego głowę
I ubrały mu złotem oblicze i skronie,
Że błyszczał jako święty w ognistej koronie.
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Księga jedenasta
Rok 1812

Wróżby wiosenne529 — Wkroczenie wojsk — Nabożeństwo 
— Rehabilitacja urzędowa śp. Jacka Soplicy — Z rozmów 
Gerwazego i Protazego wnosić można bliski koniec procesu — 
Umizgi ułana z dziewczyną — Rozstrzyga się spór o Kusego 
i Sokoła — Za czym goście zgromadzają się na biesiadę — 
Przedstawienie wodzom par narzeczonych.

O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju!
Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju,
A żołnierz rokiem wojny; dotąd lubią starzy
O tobie bajać, dotąd pieśń o tobie marzy.
Z dawna byłeś niebieskim oznajmiony cudem
I poprzedzony głuchą wieścią między ludem;
Ogarnęło Litwinów serca z wiosny słońcem
Jakieś dziwne przeczucie, jak przed świata końcem,
Jakieś oczekiwanie tęskne i radosne.

Kiedy pierwszy raz bydło wygnano na wiosnę,
Uważano, że chociaż zgłodniałe i chude,
Nie biegło na ruń530, co już umaiła grudę,
Lecz kładło się na rolę i, schyliwszy głowy,
Ryczało albo żuło swój pokarm zimowy.
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I wieśniacy, ciągnący na jarzynę pługi,
Nie cieszą się jak zwykle z końca zimy długiéj,
Nie śpiewają piosenek: pracują leniwo,
Jakby nie pamiętali na zasiew i żniwo.
Co krok wstrzymują woły i podjezdki w bronie
I poglądają z trwogą ku zachodniej stronie,
Jakby z tej strony miał się objawić cud jaki,
I uważają z trwogą wracające ptaki.

Bo już bocian przyleciał do rodzinnej sosny
I rozpiął skrzydła białe, wczesny sztandar wiosny;
A za nim, krzykliwymi nadciągnąwszy pułki,
Gromadziły się ponad wodami jaskółki
I z ziemi zmarzłej brały błoto na swe domki.
W wieczór słychać w zaroślach szept ciągnącej słomki
I stada dzikich gęsi szumią ponad lasem,
I znużone na popas spadają z hałasem,
A w głębi ciemnej nieba, wciąż jęczą żurawie.
Słysząc to, nocni stróże pytają w obawie,
Skąd w królestwie skrzydlatym tyle zamieszania,
Jaka burza te ptaki tak wcześnie wygania?

Aż oto nowe stada: jakby gilów, siewek
I szpaków, stada jasnych kit i chorągiewek
Zajaśniały na wzgórkach, spadają na błonie:
Konnica! Dziwne stroje, niewidziane bronie!
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Pułk za pułkiem; a środkiem, jak stopione śniegi,
Płyną drogami kute żelazem szeregi;
Z lasów czernią się czapki, rzęd531 bagnetów błyska,
Roją się nieźliczone piechoty mrowiska.

Wszyscy na północ: rzekłbyś, że w on czas z wyraju532

Za ptastwem i lud ruszył do naszego kraju,
Pędzony niepojętą, instynktową mocą.

Konie, ludzie, armaty, orły, dniem i nocą
Płyną; na niebie gorą tu i ówdzie łuny,
Ziemia drży, słychać, biją stronami pioruny. —

Wojna! wojna! Nie było w Litwie kąta ziemi,
Gdzie by jej huk nie doszedł. Pomiędzy ciemnemi
Puszczami, chłop, którego dziady i rodzice
Pomarli, nie wyjrzawszy za lasu granice,
Który innych na niebie nie rozumiał krzyków
Prócz wichrów, a na ziemi prócz bestyi ryków,
Gości innych nie widział oprócz spółleśników, —
Teraz widzi: na niebie dziwna łuna pała,
W puszczy łoskot, to kula od jakiegoś działa,
Zbłądziwszy z pola bitwy, dróg w lesie szukała,
Rwąc pnie, siekąc gałęzie. Żubr, brodacz sędziwy,
Zadrżał we mchu, najeżył długie włosy grzywy,
Wstaje na wpół, na przednich nogach się opiera,
I potrząsając brodą, zdziwiony spoziera
Na błyskające nagle między łomem zgliszcze:
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Był to zbłąkany granat, kręci się, wre, świszcze,
Pękł z hukiem jakby piorun; żubr pierwszy raz w życiu,
Zląkł się i uciekł w głębszym schować się ukryciu.

Bitwa! gdzie? w której stronie? pytają młodzieńce,
Chwytają broń; kobiety wznoszą w niebo ręce;
Wszyscy pewni zwycięstwa, wołają ze łzami:
«Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z nami!»

O wiosno! kto cię widział wtenczas w naszym kraju,
Pamiętna wiosno wojny, wiosno urodzaju!
O wiosno, kto cię widział, jak byłaś kwitnąca
Zbożami i trawami, a ludźmi błyszcząca,
Obfita we zdarzenia, nadzieją brzemienna!
Ja ciebie dotąd widzę, piękna maro senna!
Urodzony w niewoli, okuty w powiciu,
Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu.

Soplicowo leżało tuż przy wielkiej drodze,
Którą od strony Niemna ciągnęli dwaj wodze:
Nasz książę Józef i król Westfalski Hieronim.
Już zajęli część Litwy od Grodna po Słonim:
Gdy król rozkazał wojsku dać trzy dni wytchnienia.
Ale polscy żołnierze mimo utrudzenia
Skarżyli się, że król im marszu nie dozwala;
Tak radzi by co prędzej doścignąć Moskala.
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W mieście pobliskim stanął główny sztab książęcy,
A w Soplicowie obóz czterdziestu tysięcy,
I ze sztabami swymi jenerał Dąbrowski,
Kniaziewicz, Małachowski, Giedrojć i Grabowski.

Późno było, gdy weszli: więc każdy, gdzie może,
Zabierają kwatery w zamczysku, we dworze.
Skoro dano rozkazy, rozstawiono czaty,
Każdy strudzony poszedł spać do swej komnaty,
Z nocą wszystko ucichło: obóz, dwór i pole;
Widać tylko, jak cienie, błądzące patrole,
I gdzieniegdzie błyskania ognisk obozowych,
Słychać kolejne hasła stanowisk wojskowych.

Spali gospodarz domu, wodze i żołnierze;
Oczu tylko Wojskiego sen słodki nie bierze.
Bo Wojski ma na jutro biesiadę wyprawić,
Którą chce dom Sopliców na wiek wieków wsławić:
Biesiadę godną miłych sercom polskim gości
I odpowiedną533 wielkiej dnia uroczystości,
Co jest świętem kościelnym i świętem rodziny:
Jutro odbyć się mają trzech par zaręczyny.
Zaś jenerał Dąbrowski oświadczył z wieczora,
Że chce mieć obiad polski.
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Choć spóźniona pora,
Wojski zebrał co prędzej z sąsiedztwa kucharzy:
Pięciu ich było; służą, on sam gospodarzy.
Jako kuchmistrz białym się fartuchem opasał,
Wdział szlafmycę, a ręce do łokciów zakasał;
W ręku ma plackę muszą, owad lada jaki
Opędza, wpadający chciwie na przysmaki;
Drugą ręką przetarte okulary włożył,
Dobył z zanadrza księgę, odwinął, otworzył.

Księga ta miała tytuł: Kucharz doskonały534.
W niej spisane dokładnie wszystkie specyjały
Stołów polskich; podług niej hrabia na Tęczynie
Dawał owe biesiady we włoskiej krainie,
Którym się Ojciec Święty Urban Ósmy dziwił535;
Podług niej później Karol-Kochanku-Radziwiłł,
Gdy przyjmował w Nieświeżu króla Stanisława,
Sprawił pamiętną ową ucztę, której sława
Dotąd żyje na Litwie we gminnej powieści.

Co Wojski wyczytawszy pojmie i obwieści,
To natychmiast kucharze robią umiejętni.
Wre robota; pięćdziesiąt nożów w stoły tętni,
Zwijają się kuchciki czarne jak szatany:
Ci niosą drwa, ci z mlekiem i z winem sagany;
Leją w kotły, skowrody, w rondle, dym wybucha;
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Dwóch kuchcików przy piecu siedzi, w mieszki dmucha,
Wojski, ażeby ogień tym łacniej rozpalać,
Rozkazał stopionego masła na drwa nalać
(Zbytek ten dozwolony jest w dostatnim domu).
Kuchciki sypią w ogień suche pęki łomu;
Inni na rożny sadzą ogromne pieczenie
Wołowe, sarnie, combry dzicze i jelenie;
Ci skubią stosy ptastwa, lecą puchów chmury,
Obnażają się głuszce, cietrzewie i kury.
Lecz kur niewiele było: od owej wyprawy,
Którą w czasie zajazdu Dobrzyński Sak krwawy
Zrobił na kurnik, kędy Zosi gospodarstwo
Zniszczył, nie zostawiwszy sztuki na lekarstwo,
Jeszcze nie mogło ptastwem zakwitnąć na nowo
Sławne niegdyś ze drobiu swego Soplicowo.
Zresztą zaś miąs wszelakich był wielki dostatek,
Co się zgromadzić dało i z domu, i z jatek,
I z lasów, i z sąsiedztwa, z bliska i z daleka:
Rzekłbyś, ptasiego tylko nie dostaje536 mleka.
Dwie rzeczy, których hojny pan do uczty szuka,
Łączą się w Soplicowie: dostatek i sztuka.

Już wschodził uroczysty dzień Najświętszej Panny
Kwietnej. Pogoda była prześliczna, czas ranny;
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Niebo czyste, wokoło ziemi obciągnięte,
Jako morze wiszące, ciche, wklęsło-wgięte,
Kilka gwiazd świeci z głębi, jako perły ze dna
Przez fale; z boku chmura biała, sama jedna,
Podlatuje i skrzydła w błękicie zanurza,
Podobne do niknących piór Anioła Stróża,
Który nocną modlitwą ludzi przytrzymany
Spóźnił się, śpieszy wracać między spółniebiany.

Już ostatnie perły gwiazd zamierzchły i na dnie
Niebios zgasły, i niebo środkiem czoła bladnie.
Prawą skronią złożone na wezgłowiu cieni
Jeszcze smagławe, lewą coraz się rumieni;
A dalej okrąg, jakby powieka szeroka
Rozsuwa się i w środku widać białek oka,
Widać tęczę, źrenicę — już promień wytrysnął,
Po okrągłych niebiosach wygięty przebłysnął,
I w białej chmurce jako złoty grot zawisnął.
Na ten strzał, na dnia hasło, pęk ogniów wylata,
Tysiąc rac krzyżuje się po okręgu świata,
A oko słońca weszło. Jeszcze nieco senne,
Przymruża się, drżąc wstrząsa swe rzęsy promienne,
Siedmią barw błyszczy razem: szafirowe razem,
Razem krwawi się w rubin i żółknie topazem;
Aż rozlśniło się jako kryształ przezroczyste,
Potem jak brylant światłe, na koniec ogniste,
Jak księżyc wielkie, jako gwiazda migające:
Tak po nieźmiernym niebie szło samotne słońce.
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Dziś pospólstwo litewskie z całej okolicy
Zebrało się przed wschodem wokoło kaplicy,
Jak gdyby na nowego ogłoszenie cudu.
Zbiór ten pochodził w części z pobożności ludu,
A w części z ciekawości: bo dziś w Soplicowie
Na nabożeństwie mają być jenerałowie,
Sławni dowódcy owi naszych legijonów,
Których lud znał imiona i czcił jak patronów,
Których wszystkie tułactwa, wyprawy i bitwy
Były ewangeliją narodową Litwy.

Już przyszło oficerów kilku, tłum żołnierzy;
Lud ich otacza, patrzy, ledwie oczom wierzy,
Oglądając rodaków mundury noszących,
Zbrojnych, wolnych i polskim językiem mówiących.

Wyszła msza. Nie obejmie świątynia maleńka
Całego zgromadzenia: lud na trawie klęka;
Patrząc we drzwi kaplicy, odkrywają głowy.
Włos litewskiego ludu, biały albo płowy,
Pozłacał się jako łan dojrzałego żyta;
Gdzieniegdzie kraśna główka dziewicza wykwita,
Ubrana w świeże kwiaty albo w pawie oczy
I wstęgi rozplecione, ozdoby warkoczy,
Śród głów męskich jak w zbożu bławat i kąkole.
Klęczący różnobarwny tłum okrywa pole,
A na głos dzwonka, niby na wiatru powianie,
Chylą się wszystkie głowy jak kłosy na łanie.
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Wieśniaczki dziś na ołtarz Matki Zbawiciela
Niosą pierwszy dar wiosny, świeże snopki ziela;
Wszystko wkoło ubrane w bukiety i w wianki,
Ołtarz, obraz, a nawet dzwonica537 i ganki.
Czasem poranny wietrzyk, gdy ze wschodu wionie,
Zrywa wianki i rzuca na klęczących skronie,
I rozlewa jak z mszalnej kadzielnicy wonie.

A gdy w kościele było po mszy i kazaniu,
Wyszedł przewodniczący całemu zebraniu
Podkomorzy, niedawno przez powiatu stany
Zgodnie konfederackim marszałkiem obrany538.
Miał mundur województwa: żupan złotem szyty,
Kontusz grodeturowy z frędzlą i pas lity,
Przy którym karabela z głownią jaszczurową;
Na szyi świecił wielką szpilką brylantową;
Konfederatka biała, a na niej pęk gruby
Drogich piórek, były to białych czapel czuby
(Na fest kładzie się tylko kitka tak bogata,
Której każde pióreczko kosztuje dukata).
Tak ubrany, na wzgórek wstąpił przed kościołem,
Wieśniacy i żołnierstwo ścisnęło się kołem,
On rzekł:
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«Bracia! ogłosił wam ksiądz na ambonie
Wolność, którą cesarz-król przywrócił Koronie,
A teraz Litewskiemu Księstwu, Polszcze całej
Przywraca; słyszeliście rządowe uchwały
I zwołujące walny sejm uniwersały.
Ja tylko mam słów parę przemówić do gminy,
W rzeczy, która się tycze Sopliców rodziny,
Tutejszych panów.

Cała pomni okolica,
Co tu zbroił nieboszczyk pan Jacek Soplica:
Ale kiedy o grzechach jego wszyscy wiecie,
Czas i zasługi jego ogłosić na świecie.
Obecni tu są naszych wojsk jenerałowie,
Od których usłyszałem wszystko, co wam mówię.
Ten Jacek nie był umarł (jak głoszono) w Rzymie,
Tylko odmienił życie dawne, stan i imię,
A wszystkie przeciw Bogu i Ojczyźnie winy
Zgładził przez żywot święty i przez wielkie czyny.

On to pod Hohenlinden539, gdy Ryszpans jenerał
Na pół pobity już się do odwrotu zbierał,
Nie wiedząc, że Kniaziewicz ciągnie ku odsieczy,
On to Jacek, zwan Robak, wśród grotów i mieczy
Przeniósł od Kniaziewicza listy Ryszpansowi
Donoszące, że nasi biorą tył wrogowi.
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On potem w Hiszpaniji, gdy nasze ułany
Zdobyły Samosiery grzbiet oszańcowany,
Obok Kozietulskiego był ranny dwa razy!
Następnie, jak wysłaniec, z tajnymi rozkazy
Biegał po różnych stronach ducha ludzi badać,
Towarzystwa tajemne wiązać i zakładać;
Na koniec w Soplicowie, w swym ojczystym gnieździe,
Gdy gotował powstanie zginął na zajeździe.
Właśnie o jego śmierci nadeszła wiadomość
Do Warszawy w tę chwilę, gdy cesarz jegomość
Raczył mu dać za dawne czyny bohaterskie
Legiji honorowej znaki kawalerskie.

Owoż te wszystkie rzeczy mając na uwadze,
Ja, reprezentujący województwa władzę,
Moją konfederacką ogłaszam wam laską:
Że Jacek wierną służbą i cesarską łaską
Zniósł infamiji plamę, powraca do cześci,
I znowu się w rzęd prawych patryjotów mieści.
Więc kto będzie śmiał Jacka zmarłego rodzinie
Wspomnieć kiedy o dawnej zagładzonej winie,
Ten podpadnie za karę takiego wyrzutu,
Gravis notæ maculæ, wedle słów Statutu
Karzących tak militem jak i skartabella,
Co by siał infamiją na obywatela;
A że teraz jest równość, więc artykuł trzeci
Obowiązuje równie i mieszczan, i kmieci.
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Ten wyrok marszałkowski pan pisarz umieści,
W aktach jeneralności, a Woźny obwieści.

Co się tycze legiji honorowej krzyża,
Że późno przyszedł, nic to sławie nie ubliża;
Jeśli Jackowi nie mógł służyć ku ozdobie,
Niech służy ku pamiątce: wieszam go na grobie.
Trzy dni tu będzie wisiał, potem do kaplicy
Złoży się, jako wotum dla Boga Rodzicy».

To powiedziawszy, order wydobył z pokrowca,
I zawiesił na skromnym krzyżyku grobowca
Uwiązaną w kokardę wstążeczkę czerwoną
I krzyż biały gwiaździsty ze złotą koroną;
Przeciw słońcu promienie gwiazdy zajaśniały
Jako ostatni odbłysk ziemskiej Jacka chwały.
Tymczasem lud na klęczkach Anioł Pański mowi,
Upraszając o wieczny pokój grzesznikowi;
Sędzia obchodzi gości i wiejską gromadę,
Wszystkich do Soplicowa wzywa na biesiadę.

Ale na przyźbie domu usiedli dwaj starce,
Mając u kolan pełne miodu dwa półgarce.
Patrzą w sad, gdzie wśród pączków barwistego maku
Stał ułan jak słonecznik, w błyszczącym kołpaku
Strojnym blachą złocistą i piórem koguta;



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1846Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Przy nim dziewczę w zielonej sukience jak ruta
Pozioma, wznosi oczki błękitne jak bratki
Ku oczom chłopca; dalej panny rwały kwiatki
Po ogrodzie, umyślnie odwracając głowy
Od kochanków, żeby im nie mieszać rozmowy.

Ale starce miód piją, tabakierką z kory
Częstując się nawzajem, toczą rozhowory.

«Tak, tak, mój Protazeńku» rzekł Klucznik Gerwazy.
«Tak, tak, mój Gerwazeńku» rzekł Woźny Protazy.
«Tak to, tak!» powtórzyli zgodnie kilka razy,
Kiwając w takt głowami; wreszcie Woźny rzecze:
«Iż proces nasz skończy się dziwnie, ja nie przeczę.
Wszakże, były przykłady: pamiętam procesy,
W których się działy gorsze niż u nas ekscesy,
A intercyza cały zakończyła kłopot:
Tak z Borzdobohatymi pogodził się Łopot,
Krepsztulowie z Kupściami, Putrament z Pikturną,
Z Odyńcami Mackiewicz, z Kwileckimi Turno.
Co mówię! wszak Polacy miewali zamieszki
Z Litwą, gorsze niżeli z Soplicą Horeszki,
A gdy na rozum wzięła królowa Jadwiga,
To się bez sądów owa skończyła intryga.
Dobrze, gdy strony mają panny albo wdowy
Na wydaniu: to zawsze kompromis gotowy.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1847Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Najdłuższy proces zwykle bywa z duchowieństwem
Katolickim albo też z bliskim pokrewieństwem:
Bo wtenczas sprawy skończyć nie można małżeństwem.
Stąd to Lachy z Rusami w sporach nieskończonych,
Idąc z Lecha i Rusa, dwu braci rodzonych;
Stąd się tyle procesów litewskich ciągnęło
Długo z księżmi Krzyżaki, aż wygrał Jagiełło;
Stąd na koniec pendebat długo przed aktami
Sławny ów proces Rymszów z dominikanami,
Aż wygrał wreszcie syndyk klasztorny ksiądz Dymsza,
Skąd jest przysłowie: większy Pan Bóg niż pan Rymsza;
Ja zaś dołożę, lepszy miód od Scyzoryka».
To mówiąc, półgarcówką przepił do Klucznika.

«Prawda! prawda! — rzekł na to Gerwazy wzruszony. —
Dziwneć to były losy tej naszej Korony
I naszej Litwy! Wszak to jak małżonków dwoje!
Bóg złączył, a czart dzieli; Bóg swoje, czart swoje!
Ach, bracie Protazeńku! że to oczy nasze
Widzą! że znowu do nas ci Koronijasze540

Zawitali! Służyłem ja z nimi przed laty;
Pamiętam, dzielne były z nich konfederaty!
Gdyby nieboszczyk pan mój Stolnik dożył chwili!
O Jacku! Jacku!… lecz cóż będziemy kwilili?
Skoro dziś znowu Litwa łączy się z Koroną,
Toć tym samym już wszystko zgodzono, zgładzono».
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«I to dziw — rzekł Protazy — że o tej to Zosi,
O której rękę teraz nasz Tadeusz prosi,
Było przed rokiem omen, jakoby znak z nieba!»
«Panną Zofiją — przerwał Klucznik — zwać ją trzeba;
Bo już dorosła, nie jest dziewczyną maluczką,
Przy tym z krwi dygnitarskiej, jest Stolnika wnuczką».
«Owoż — kończył Protazy — był to znak proroczy
O jej losie, widziałem znak na własne oczy.
Przed rokiem tu siedziała w święto czeladź nasza
Pijąc miód; alić patrzym: pęc, pada z poddasza
Dwóch wróblów bijących się; oba samcy stare,
Jeden młodszy cokolwiek miał podgarle szare,
Drugi czarne; dalejże tłuc się po podwórzu,
Przewracać kulki, że aż zaryli się w kurzu —
My patrzym, a tymczasem szepcą sobie sługi,
Że ten czarny niech będzie Horeszko, a drugi
Soplica; więc ilekroć szary był na górze
Krzyczą: »Wiwat Soplica, pfe Horeszki tchórze!«
A gdy spadał, wołali: »Popraw się Soplica,
Nie daj się magnatowi, to wstyd na szlachcica!«
Tak śmiejąc się, czekamy, kto kogo pokona;
Wtem Zosieńka, nad ptastwem litością wzruszona,
Podbiegła i nakryła rączką te rycerze;
Jeszcze się w ręku bili, aż leciało pierze,
Taka była zawziętość w tym maleńkim lichu.
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Baby patrząc na Zosię, gadały po cichu,
Że pewnie przeznaczeniem będzie tej dziewczyny
Pogodzić dwie od dawna zwaśnione rodziny.
A widzę, że się dzisiaj ziścił omen babi.
Prawdać to, że naonczas myślano o Hrabi,
Nie zaś o Tadeuszu».

Na to Klucznik rzecze:
«Dziwne są sprawy w świecie, kto wszystko dociecze!
Ja też powiem waszeci rzecz choć nie tak cudną
Jak ów omen, a przecież do pojęcia trudną.
Wiesz, iż dawniej rad bym był Sopliców rodzinę
W łyżce wody utopić; a tego chłopczynę,
Tadeusza, od dziecka niezmierniem polubił!
Uważałem, że gdy się z chłopiętami czubił,
Zawsze ich zbił; więc ilekroć do zamku biegał,
Jam go zawsze do trudnych imprezów podżegał.
Wszystko mu się udało: czy wydrzeć gołębie
Na wieży, czy jemiołę oberwać na dębie,
Czyli z najwyższej sosny złupić wronie gniazdo:
Wszystko umiał; myśliłem: pod szczęśliwą gwiazdą
Urodził się ten chłopiec, szkoda że Soplica!
Któż by zgadł, że w nim zamku powitam dziedzica,
Męża panny Zofiji, mej wielmożnej pani!»

Tu skończyli rozmowę, piją zadumani;
Słychać tylko niekiedy te krótkie wyrazy:
«Tak, tak, panie Gerwazy» — «Tak, panie Protazy».
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Przyzba tykała541 kuchni, której okna stały
Otworem i dym jako z pożaru buchały;
Aż z kłębów dymu, niby biała gołębica,
Mignęła świecąca się kuchmistrza szlafmyca:
Wojski przez okno kuchni, ponad starców głowy,
Wytknąwszy głowę, milczkiem słuchał ich rozmowy,
I podał im nareszcie filiżanki spodek
Pełen biszkoktów542, mówiąc: «Zakąście wasz miodek.
A ja wam też opowiem historią ciekawą
Sporu, który miał bitwą zakończyć się krwawą,
Gdy polujący w głębi nalibockich lasów,
Rejtan wypłatał sztukę książęciu Denassów.
Tej sztuki omal własnym nie przypłacił zdrowiem:
Jam kłótnię panów zgodził, jak — to wam opowiem».
Ale Wojskiego powieść przerwali kucharze,
Pytając komu serwis ustawiać rozkaże.

Wojski odszedł, a starcy zaczerpnąwszy miodu,
Zadumani zwrócili oczy w głąb ogrodu,
Gdzie ów dorodny ułan rozmawiał z panienką.
Właśnie ułan ująwszy jej dłoń lewą ręką,
(Prawą miał na temlaku543, widać, że był ranny)
Z takimi odezwał się słowami do panny:



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1851Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

«Zofijo, musisz to mnie koniecznie powiedzieć,
Nim zamienim pierścionki, muszę o tym wiedzieć.
I cóż, że przeszłej zimy byłaś już gotowa
Dać słowo mnie? Ja wtenczas nie przyjąłem słowa:
Bo i cóż mnie po takim wymuszonym słowie?
Wtenczas bawiłem bardzo krótko w Soplicowie;
Nie byłem taki próżny, ażebym się łudził,
Żem jednym mym spojrzeniem miłość w tobie wzbudził;
Ja nie fanfaron, chciałem mą własną zasługą
Zyskać twe względy, choćby przyszło czekać długo.
Teraz jesteś łaskawa twe słowo powtórzyć:
Czymże na tyle łaski umiałem zasłużyć?
Może mnie bierzesz, Zosiu, nie tak z przywiązania,
Tylko że stryj i ciotka do tego cię skłania?
Ale małżeństwo, Zosiu, jest rzecz wielkiej wagi!
Radź się serca własnego; niczyjej powagi
Tu nie słuchaj, ni stryja gróźb544, ni namów cioci.
Jeśli nie czujesz dla mnie nic oprócz dobroci,
Możem te zaręczyny czas jakiś odwlekać;
Więzić twej woli nie chcę; będziem, Zosiu, czekać.
Nic nas nie nagli, zwłaszcza że wczora wieczorem
Dano mi rozkaz zostać w Litwie instruktorem
W pułku tutejszym, nim się z mych ran nie wyleczę.
I cóż kochana Zosiu?»
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Na to Zosia rzecze,
Wznosząc głowę i patrząc w oczy mu nieśmiało:
«Nie pamiętam już dobrze, co się dawniej działo;
Wiem, że wszyscy mówili, iż za mąż iść trzeba
Za pana: ja się zawsze zgadzam z wolą Nieba
I z wolą starszych». Potem, spuściwszy oczęta,
Dodała: «Przed odjazdem, jeśli pan pamięta,
Kiedy umarł ksiądz Robak w ową burzę nocną,
Widziałam, że pan jadąc żałował nas mocno;
Pan łzy miał w oczach; te łzy, powiem panu szczerze,
Wpadły mnie aż do serca; odtąd panu wierzę
Że mnie lubisz; ilekroć mówiłam pacierze
Za pana powodzenie, zawsze przed oczami
Stał pan z tymi dużymi błyszczacymi łzami.
Potem Podkomorzyna do Wilna jeździła,
Wzięła mnie tam na zimę; alem ja tęskniła
Do Soplicowa i do tego pokoiku,
Gdzie mnie pan naprzód w wieczór spotkał przy stoliku,
Potem pożegnał… Nie wiem, skąd pamiątka pana,
Coś niby jak rozsada w jesieni zasiana,
Przez całą zimę w moim sercu się krzewiła,
Że, jako mówię panu, ustawniem tęskniła
Do tego pokoiku, i coś mi szeptało,
Że tam znów pana znajdę — i tak się też stało.
Mając to w głowie, często też miałam na ustach
Imię pana — było to w Wilnie na zapustach;
Panny mówiły, że ja jestem zakochana:
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Jużci, jeżeli kocham, to już chyba pana».
Tadeusz rad z takiego miłości dowodu,
Wziął ją pod rękę, ścisnął i wyszli z ogrodu
Do pokoju damskiego, do owej komnaty,
Kędy Tadeusz mieszkał przed dziesięcią laty.

Teraz bawił tam Rejent cudnie wystrojony,
I usługiwał damie, swojej narzeczonéj,
Biegając i podając sygnety, łańcuszki,
Słoiki i flaszeczki, i proszki, i muszki;
Wesoł, na pannę młodą patrzył tryumfalnie.
Panna młoda kończyła robić gotowalnię:
Siedziała przed zwierciadłem radząc się bóstw wdzięku;
Pokojowe zaś, jedne z żelazkami w ręku
Odświeżają nadstygłe warkoczów pierścionki,
Drugie klęcząc pracują około falbonki545.

Gdy się tak Rejent bawi ze swą narzeczoną,
Kuchcik stuknął doń w okno: kota546 spostrzeżono!
Kot, wykradłszy się z łozy, prześmignął po łące
I wskoczył w sad pomiędzy jarzyny wschodzące;
Tam siedzi: wystraszyć go łacno z rozsadniku
I uszczuć, postawiwszy charty na przesmyku.
Bieży Asesor, ciągnąc za obróż Sokoła;
Pośpiesza za nim Rejent i Kusego woła.
Wojski obu z chartami przy płocie ustawił,
A sam się z placką muszą do sadu wyprawił.
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Depcąc, świszcząc i klaszcząc, bardzo zwierza trwoży;
Szczwacze, trzymając każdy charta na obroży,
Ukazują palcami, skąd zając wyruszy,
Cmokają z cicha; charty nadstawiły uszy,
Wytknęły pyski na wiatr i drżą niecierpliwie,
Jak dwie strzały złożone na jednej cięciwie.
Wtem Wojski krzyknął: «Wyczha!» Zając smyk zza płotu
Na łąkę; charty za nim; i wnet bez obrotu
Sokół i Kusy razem spadli na szaraka
Ze dwóch stron w jednej chwili, jak dwa skrzydła ptaka,
I zęby mu jak szpony zatopili w grzbiecie.
Kot jęknął raz, jak nowo narodzone dziecię,
Żałośnie! Biegą szczwacze: już leży bez ducha,
A charty mu sierść białą targają spod brzucha.

Szczwacze pogłaskali psy, a Wojski tymczasem
Dobył nożyk strzelecki wiszący za pasem,
Oderznął skoki i rzekł: «Dziś równą odprawę
Wezmą pieski, bo równą pozyskali sławę,
Równa ich była rączość, równa była praca;
Godzien jest pałac Paca, godzien Pac pałaca,
Godni są szczwacze chartów, godne szczwaczów charty.
Otóż skończony spór wasz długi i zażarty;
Ja, któregoście sędzią zakładu obrali,
Wydaję wreszcie wyrok: obaście wygrali.
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Wracam fanty, niech każdy przy swoim zostanie,
A wy podpiszcie zgodę». Na starca wezwanie
Szczwacze zwrócili na się rozjaśnione lice
I długo rozdzielone złączyli prawice.

Wtem rzekł Rejent: «Stawiłem niegdyś konia z rzędem,
Opisałem się także przed ziemskim urzędem,
Iż pierścień mój sędziemu w salarijum złożę:
Fant postawiony w zakład wracać się nie może.
Pierścień niechaj pan Wojski na pamiątkę przymie,
I każe na nim wyryć albo swoje imię,
Lub gdy zechce, herbowne Hreczechów ozdoby;
Krwawnik jest gładki, złoto jedenastej proby.
Konia teraz ułani pod jazdę zabrali,
Rzęd został przy mnie; każdy znawca ten rzęd chwali
Iż jest wygodny, trwały, a piękny jak cacko:
Kulbaczka wąska modą z turecka kozacką,
Kula na przodzie, w kuli są drogie kamienie,
Poduszeczka z rubrontu wyścieła siedzenie;
A kiedy na łęk wskoczysz, na tym miękkim puszku
Między kulami siedzisz wygodnie jak w łóżku;
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A gdy w galop puścisz się (tu Rejent Bolesta,
Który, jako wiadomo, bardzo lubił gesta,
Rozstawił nogi jakby na konia wskakiwał,
Potem galop udając, powoli się kiwał)
A gdy w galop puścisz się, natenczas z czapraka
Blask bije, jakby złoto kapało z rumaka,
Bo tabenki są gęsto złotem nakrapiane,
I szerokie strzemiona srebrne pozłacane;
Na rzemieniach munsztuka i na uździenicy
Połyskają guziki perłowej macicy,
U napierśnika wisi księżyc w kształt Leliwy,
To jest w kształt nowiu. Cały ten sprzęt osobliwy,
Zdobyty (jak wieść niesie) w boju podhajeckim
Na jakimś bardzo znacznym szlachcicu tureckim,
Przyjm, Asesorze, w dowód mojego szacunku».

A na to rzekł Asesor, wesół z podarunku:
«Ja niegdyś darowane od księcia Sanguszki
Stawiłem w zakład moje prześliczne obróżki
Jaszczurem wykładane z kolcami ze złota,
I utkaną z jedwabiu smycz, której robota
Równie droga jak kamień co się na niej świeci.
Chciałem sprzęt ten zostawić w dziedzictwie dla dzieci;
Dzieci pewnie mieć będę: wiesz, że się dziś żenię;
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Ale ten sprzęt, Rejencie, proszę uniżenie,
Bądź łaskaw przyjąć w zamian za twój rzęd bogaty
I na pamiątkę sporu, co długimi laty
Toczył się i nareszcie zakończył zaszczytnie
Dla nas obu. Niech zgoda między nami kwitnie».
Więc wracali do domu oznajmić za stołem,
Że się skończył spór między Kusym i Sokołem.

Była wieść, że zająca tego Wojski w domu
Wyhodował i w ogród puścił po kryjomu,
Ażeby szczwaczów zgodzić zbyt łatwą zdobyczą.
Staruszek tak swą sztukę zrobił tajemniczo,
Że oszukał zupełnie całe Soplicowo.
Kuchcik w lat kilka później szepnął o tym słowo,
Chcąc Assesora skłócić z Rejentem na nowo;
Ale próżno krzywdzące chartów wieści szerzył:
Wojski zaprzeczył i nikt kuchcie nie uwierzył.

Już goście zgromadzeni w wielkiej zamku sali,
Czekając uczty, wkoło stołu rozmawiali,
Gdy pan Sędzia w mundurze wojewódzkim wchodzi
I pana Tadeusza z Zofią przywodzi.
Tadeusz lewą dłonią dotykając głowy,
Pozdrowił swych dowódców przez ukłon wojskowy;
Zofija z opuszczonym ku ziemi wejrzeniem,
Zapłoniwszy się, gości witała dygnieniem
(Od Telimeny pięknie dygać wyuczona).
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Miała wianek na głowie jako narzeczona,
Zresztą ubiór ten samy, w jakim dziś w kaplicy
Składała snop wiosenny dla Boga Rodzicy.
Użęła znów dla gości nowy snopek ziela;
Jedną ręką zeń kwiaty i trawy rozdziela,
Drugą swój sierp błyszczący poprawia na głowie.
Brali ziółka, całując jej ręce, wodzowie;
Zosia znowu dygała w kolej zapłoniona.

Wtem jenerał Kniaziewicz wziął ją za ramiona,
I złożywszy ojcowski całus na jej czole,
Podniósł w górę dziewczynę, postawił na stole,
A wszyscy klaszcząc w dłonie zawołali: «Brawo!»
Zachwyceni dziewczyny urodą, postawą,
A szczególniej jej strojem litewskim, prostaczym.
Bo dla tych wodzów, którzy w swym życiu tułaczym
Tak długo błąkali się w obcych stronach świata,
Dziwne miała powaby narodowa szata,
Która im wspominała i młode ich lata,
I dawne ich miłostki. Więc ze łzami prawie
Skupili się do stołu, patrzyli ciekawie.
Ci proszą, aby Zosia wzniosła nieco czoło
I oczy pokazała; ci, ażeby wkoło
Raczyła się obrócić; dziewczyna wstydliwa
Obraca się, lecz oczy rękami zakrywa.
Tadeusz patrzył wesół i zacierał ręce.
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Czy ktoś Zosi poradził wyjść w takiej sukience,
Czy instynktem wiedziała (bo dziewczyna zgadnie
Zawsze instynktem, co jej do twarzy przypadnie):
Dosyć, że Zosia pierwszy raz w życiu dziś z rana
Była od Telimeny za upór łajana,
Nie chcąc modnego stroju, aż wymogła płaczem
Że ją tak zostawiono, w ubraniu prostaczem.

Spódniczkę miała długą, białą; suknię krótką
Z zielonego kamlotu z różową obwódką;
Gorset także zielony, różowymi wstęgi
Od łona aż do szyi sznurowany w pręgi;
Pod nim pierś jako pączek pod listkiem się tuli.
Od ramion świecą białe rękawy koszuli,
Jako skrzydła motyle do lotu wydęte,
U dłoni skarbowane i wstążką opięte.
Szyja także koszulką obciśniona wąską,
Kołnierzyk zadzierzgniony różową zawiązką;
Zauszniczki wyrżnięte sztucznie z pestek wiszni,
Których się wyrobieniem Sak Dobrzyński pyszni
(Były tam dwa serduszka z grotem i płomykiem
Dane dla Zosi, gdy Sak był jej zalotnikiem);
Na kołnierzyku wiszą dwa sznurki bursztynu,
Na skroniach zielonego wianek rozmarynu;
Wstążki warkoczów Zosia rzuciła na barki,
A na czoło włożyła, zwyczajem żniwiarki,
Sierp krzywy, świeżym żęciem traw oszlifowany,
Jasny jak nów miesięczny nad czołem Dyjany.
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Wszyscy chwalą, klaskają. Jeden z oficerów
Dobył z kieszeni portefeuille z plikami papierów,
Rozłożył je, ołówek przyciął, w ustach zmoczył,
Patrzy w Zosię, rysuje. Ledwie Sędzia zoczył
Papiery i ołówki, poznał rysownika;
Choć go bardzo odmienił mundur pułkownika,
Bogate szlify, mina prawdziwie ułańska
I wąsik poczerniony i bródka hiszpańska.
Sędzia poznał: «Jak się masz, mój jaśnie wielmożny
Hrabio, i w ładownicy masz twój sprzęt podróżny
Do malarstwa!» W istocie, był to Hrabia młody;
Niedawny żołnierz: lecz że wielkie miał dochody
I swoim kosztem cały pułk jazdy wystawił,
I w pierwszej zaraz bitwie wybornie się sprawił,
Cesarz go pułkownikiem dziś właśnie mianował;
Więc Sędzia witał Hrabię i rangi winszował,
Ale Hrabia nie słuchał, a pilnie rysował.

Tymczasem weszła druga para narzeczona:
Asesor, niegdyś cara, dziś Napoleona
Wierny sługa; żandarmów oddział miał w komendzie,
A choć ledwie dwadzieścia godzin był w urzędzie,
Już włożył mundur siny z polskimi wyłogi
I ciągnął krzywą szablę i dzwonił w ostrogi.
Obok poważnym krokiem szła jego kochanka
Ubrana bardzo strojnie, Tekla Hreczeszanka;
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Bo Asesor już dawno Telimenę rzucił,
I aby tę kokietkę tym mocniej zasmucił,
Ku Wojszczance afekty serdeczne obrócił.
Panna nie nadto młoda, już pono półwieczna,
Lecz gospodyni dobra, osoba stateczna
I posażna: bo oprócz swej dziedzicznej wioski
Sumką z daru Sędziego powiększała wnioski.

Trzeciej pary daremnie czekają czas długi.
Sędzia niecierpliwi się i wysyła sługi;
Wracają: powiadają, że trzeci małżonek,
Pan Rejent, szczując kota, zgubił swój pierścionek
Ślubny, szuka na łące; a Rejenta dama
Jeszcze u gotowalni, choć spieszy się sama
I choć jej pomagają służebne kobiety,
Nie mogła w żaden sposób skończyć toalety:
Ledwie będzie gotowa na godzinę czwartą.
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Księga dwunasta
Kochajmy się

Ostatnia uczta staropolska — Arcy-serwis — Objaśnienie 
jego figur — Jego ruchy — Dąbrowski udarowany — Jeszcze 
o Scyzoryku — Kniaziewicz udarowany — Pierwszy akt 
urzędowy Tadeusza przy objęciu dziedzictwa — Uwagi 
Gerwazego — Koncert nad koncertami — Polonez — 
Kochajmy się.

Na koniec z trzaskiem sali drzwi na wściąż otwarto.
Wchodzi pan Wojski w czapce i z głową zadartą,
Nie wita się i miejsca za stołem nie bierze:
Bo Wojski występuje w nowym charakterze
Marszałka dworu. Laskę ma na znak urzędu
I tą laską z kolei jako mistrz obrzędu,
Wskazuje wszystkim miejsca i gości usadza.
Naprzód, jako najpierwsza województwa władza,
Podkomorzy-Marszałek wziął miejsce zaszczytne:
Ze słoniowym poręczem krzesło aksamitne;
Obok na prawej stronie jenerał Dąbrowski,
Na lewej siadł Kniaziewicz, Pac i Małachowski;
Śród nich Podkomorzyna, dalej inne panie,
Oficerowie, pany, szlachta i ziemianie,
Mężczyźni i kobiety, na przemian po parze,
Usiadają porządkiem, gdzie Wojski ukaże.
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Pan Sędzia, skłoniwszy się, opuścił biesiadę.
On na dziedzińcu włościan traktował gromadę;
Zebrawszy ich za stołem na dwa staje547 długim,
Sam siadł na jednym końcu, a pleban na drugim.
Tadeusz i Zofia do stołu nie siedli;
Zajęci częstowaniem włościan, chodząc jedli.
Starożytny był zwyczaj, iż dziedzice nowi
Na pierwszej uczcie sami służyli ludowi.

Tymczasem goście, potraw czekający w sali,
Z zadziwieniem na wielki serwis poglądali,
Którego równie drogi kruszec jak robota.
Jest podanie, że książę Radziwiłł-Sierota548

Kazał ten sprzęt na urząd w Wenecyi zrobić
I wedle własnych planów po polsku ozdobić.
Serwis potem zabrany czasu wojny szwedzkiéj
Przeszedł, nie wiedzieć jaką drogą, w dom szlachecki;
Dziś ze skarbca dobyty zajął środek stoła
Ogromnym kręgiem, na kształt karetnego koła.

Serwis ten był nalany ode dna po brzegi
Piankami i cukrami białymi jak śniegi:
Udawał przewybornie krajobraz zimowy.
W środku czerniał ogromny bór konfiturowy,
Stronami domy, niby wioski i zaścianki,
Okryte zamiast śronu cukrowymi pianki;
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Na krawędziach naczynia stoją dla ozdoby
Niewielkie z porcelany wydęte osoby
W polskich strojach: jakoby aktory na scenie,
Zdawały się przedstawiać jakoweś zdarzenie;
Gest ich sztucznie wydany, farby osobliwe,
Tylko głosu im braknie, zresztą gdyby żywe.

Cóż przedstawiają? goście pytali ciekawi.
Za czym Wojski podnosi laskę i tak prawi:
(Tymczasem podawano wódkę przed jedzeniem)
«Za mych wielce mościwych panów pozwoleniem:
Te persony, których tu widzicie bez liku,
Przedstawiają polskiego historię sejmiku,
Narady, wotowanie549, tryumfy i waśnie;
Sam tę scenę odgadłem i państwu objaśnię.

Oto na prawo widać liczne szlachty grono:
Pewnie ich przed sejmikiem na ucztę sproszono.
Czeka nakryty stolik; nikt gości nie sadza,
Stoją kupkami, każda kupka się naradza.
Patrzcie, iż w każdej kupce stoi w środku człowiek,
Z którego ust otwartych, z podniesionych powiek,
Rąk niespokojnych, widać: mówca — coś tłumaczy,
I palcem eksplikuje, i na dłoni znaczy.
Ci mówcy zalecają swoich kandydatów;
Z różnym skutkiem, jak widać z miny szlachty bratów.
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«Wprawdzie tam, w drugiej kupie, szlachta pilnie słucha.
Ten ręce za pas zatknął i przyłożył ucha,
Ów dłoń przy uchu trzyma i milczkiem wąs kręci,
Zapewne słowa zbiera i niże550 w pamięci;
Cieszy się mówca widząc, że są nawróceni,
Gładzi kieszeń, bo kreski ich już ma w kieszeni.

Lecz za to w trzecim gronie dzieje się inaczej:
Tu mówca musi łowić za pasy słuchaczy.
Patrzcie, wyrywają się i cofają uszy;
Patrzcie, jako ten słuchacz od gniewu się puszy,
Wzniósł ręce, grozi mówcy, usta mu zatyka,
Pewnie słyszał pochwały swego przeciwnika;
Ten drugi, pochyliwszy czoło na kształt byka,
Powiedziałbyś, że mówcę pochwyci na rogi;
Ci biorą się do szabel, tamci poszli w nogi.

Jeden między kupkami szlachcic cichy stoi.
Widać, że człek bezstronny; waha się i boi;
Za kim dać kreskę? nie wie, i sam z sobą w walce,
Pyta losu, wzniósł ręce, wytknął wielkie palce,
Zmrużył oczy, paznokciem do paznokcia mierzy:
Widać, że kreskę swoją kabale powierzy;
Jeśli palce trafią się, da afirmatywę,
A jeżeli się chybią, rzuci negatywę.
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Na lewej druga scena; refektarz klasztoru
Obrócony na salę szlacheckiego zboru.
Starsi rzędem na ławach siedzą, młodzi stają
I ciekawi przez głowy w środek zaglądają;
W środku marszałek stoi, wazon w ręku trzyma,
Liczy gałki, szlachta je pożera oczyma,
Właśnie wstrząsnął ostatnią; woźni ręce wznoszą
I imię obranego urzędnika głoszą.

Jeden szlachcic na zgodę powszechną nie zważa.
Patrz, wytknął głowę oknem z kuchni refektarza;
Patrz, jak oczy wytrzeszczył, jak pogląda śmiało,
Usta otworzył, jakby chciał zjeść izbę całą;
Łatwo zgadnąć, że szlachcic ten zawołał: »Veto!«
Patrzcie, jak za tą nagłą do kłótni podnietą,
Tłoczy się do drzwi ciżba, pewnie idą w kuchnię;
Dostali szable551, pewnie krwawy bój wybuchnie.

Lecz tam na korytarzu, Państwo uważacie
Tego starego księdza, co idzie w ornacie:
To przeor; Sanktissimum z ołtarza wynosi,
A chłopiec w komży dzwoni i na ustęp prosi.
Szlachta wnet szable chowa, żegna się i klęka,
A ksiądz tam się obraca, gdzie jeszcze broń szczęka.
Skoro przyjdzie, wnet wszystkich uciszy i zgodzi.
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«Ach! wy nie pamiętacie tego Państwo młodzi!
Jak wśród naszej burzliwej szlachty samowładnej,
Zbrojnej, nie trzeba było policyi żadnej:
Dopóki wiara kwitła, szanowano prawa,
Była wolność z porządkiem i z dostatkiem sława!
W innych krajach, jak słyszę, trzyma urząd drabów,
Policyjantów różnych, żandarmów, konstabów:
Ale jeśli miecz tylko bezpieczeństwa strzeże,
Żeby w tych krajach była wolność — nie uwierzę».

Wtem dzwoniąc w tabakierę, rzekł pan Podkomorzy:
«Panie Wojski, niech wasze na potem odłoży
Te historie. Prawda, że sejmik ciekawy:
Ale my głodni, każ wać przynosić potrawy».

Na to Wojski, skłaniając aż do ziemi laskę:
«Jaśnie wielmożny panie, zróbże mi tę łaskę,
Zaraz dokończę scenę ostatnią sejmików.
Oto nowy marszałek na ręku stronników
Wyniesion z refektarza. Patrz, jak szlachta braty
Rzucają czapki, usta otwarli, — wiwaty!
A tam, po drugiej stronie pan przekreskowany
Sam jeden, czapkę wcisnął na łeb zadumany.
Żona przed domem czeka, zgadła, co się dzieje,
Biedna! oto na ręku pokojowej mdleje;
Biedna! jaśnie wielmożnej tytuł przybrać miała,
A znów tylko wielmożną na lat trzy została!»
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Tu Wojski skończył opis i laską znak daje.
I wnet zaczęli wchodzić parami lokaje
Roznoszący potrawy: barszcz królewskim zwany,
I rosół staropolski sztucznie gotowany,
Do którego pan Wojski z dziwnymi sekrety
Wrzucił kilka perełek i sztukę monety
(Taki rosół krew czyści i pokrzepia zdrowie);
Dalej inne potrawy, a któż je wypowie!
Kto zrozumie nieznane już za naszych czasów,
Te półmiski kontuzów, arkasów, blemasów,
Z ingrediencyjami pomuchl, figatelów,
Cybetów, piżm, dragantów, pinelów, brunelów;
Owe ryby: łososie suche, dunajeckie,
Wyżyny i kawijary weneckie, tureckie,
Szczuki główne i szczuki podgłówne, łokietne,
Flądry i karpie ćwiki, i karpie szlachetne;
W końcu sekret kucharski: ryba niekrojona
U głowy przysmażona, we środku pieczona,
A mająca potrawkę z sosem u ogona.

Goście ani pytali nazwiska potrawy,
Ani ich zastanowił ów sekret ciekawy;
Wszystko prędko z żołnierskim jedli apetytem,
Kieliszki napełniając węgrzynem obfitym.
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Ale tymczasem wielki serwis barwę zmienił552,
I odarty ze śniegu już się zazielenił.
Bo lekka, ciepłem letnim powoli rozgrzana,
Roztopiła się lodu cukrowego piana
I dno odkryła, dotąd zatajone oku;
Więc krajobraz przedstawił nową porę roku,
Zabłysnąwszy zieloną, różnofarbną wiosną.
Wychodzą różne zboża, jak na drożdżach rosną,
Pszenicy szafranowej buja kłos złocisty,
Żyto ubrane w srebra malarskiego listy
I gryka wyrabiana sztucznie z czokolady,
I kwitnące gruszkami i jabłkami sady.

Ledwie mają czas goście darów lata użyć;
Darmo proszą Wojskiego, żeby je przedłużyć:
Już serwis, jak planeta koniecznym obrotem,
Zmienia porę, już zboża malowane złotem,
Nabrawszy ciepła w izbie powoli topnieją,
Już trawy pożółkniały, liścia czerwienieją,
Sypią się: rzekłbyś, iż wiatr jesienny powiewa;
Na koniec owe chwilą przedtem strojne drzewa,
Teraz, jakby odarte od wichrów i szronu,
Stoją nagie: były to laski cynamonu,
Lub udające sosnę gałązki wawrzynu,
Odziane zamiast kolców ziarenkami kminu.
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Goście pijący wino zaczęli gałązki
Pnie i korzenie zrywać i gryźć dla zakąski.
Wojski obchodził serwis i pełen radości,
Tryumfujące oczy obracał na gości.

Henryk Dąbrowski udał wielkie zadziwienie
I rzekł: «Mój panie Wojski, czy to chińskie cienie?
Czy to Pinety panu dał w służbę swe bisy553?
Czy dotąd u was w Litwie są takie serwisy
I wszyscy takim starym ucztują zwyczajem?
Powiedz mi, bo ja życie strawiłem za krajem».

Wojski rzekł kłaniając się: «Nie, jaśnie wielmożny
Jenerale, nie jest to żaden kunszt bezbożny!
Jest to pamiątka tylko owych biesiad sławnych,
Które dawano w domach panów starodawnych,
Gdy Polska używała szczęścia i potęgi!
Com zrobił, tom wyczytał z tej tu oto księgi.
Pytasz, czy wszędzie w Litwie ten się zwyczaj chowa?
Niestety! już i do nas włazi moda nowa.
Niejeden panicz krzyczy, że nie cierpi zbytków:
Je jak Żyd, skąpi gościom potraw i napitków,
Węgrzyna pożałuje, a pije szatańskie
Fałszywe wino modne, moskiewskie, szampańskie;
Potem w wieczór na karty tyle złota straci,
Że za nie dałbyś ucztę na stu szlachty braci.
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Nawet (bo co na sercu mam, dziś powiem szczerze,
Niech tego Podkomorzy za złe mi nie bierze)
Kiedym ten serwis cudny ze skarbca dobywał,
To nawet Podkomorzy, i on mnie przedrwiwał!
Mówiąc, że to machina żmudna, staroświecka,
Że to ma pozór niby zabawki dla dziecka,
Nieprzyzwoitej dla tak znakomitych ludzi!
Sędzio! i Sędzia mówił że to gości znudzi!
A przecież, ile wnoszę z panów zadziwienia,
Widzę, iż ten kunszt piękny godzien był widzenia!
Nie wiem, czy się podobna okazja zdarzy
Częstować w Soplicowie takich dygnitarzy.
Widzę, że pan jenerał na biesiadach zna się,
Niechaj przyjmie tę książkę! Ona panu zda się,
Gdy będziesz dla monarchów zagranicznych grona
Dawał ucztę, ba, nawet dla Napoleona.
Ale pozwól, nim księgę tę panu poświęcę,
Niech powiem, jakim trafem wpadła w moje ręce».

Wtem szmer powstał za drzwiami; razem głosów wiele
Zawołało: «Niech żyje Kurek na kościele!»
Ciżba tłoczy się w salę, a Maciej na czele.
Sędzia gościa za rękę do stołu prowadził
I wysoko pomiędzy wodzami posadził,
Mówiąc: «Panie Macieju, niedobry sąsiedzie,
Przyjeżdżasz bardzo późno, prawie po obiedzie».
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«Jem wcześnie — rzekł Dobrzyński — ja tu nie dla jadła
Przybyłem, tylko że mnie ciekawość napadła,
Obejrzeć z bliska naszą armią narodową.
Wieleby gadać — jest to ani to, ni owo!
Szlachta mnie obaczyła i gwałtem tu wiedzie,
A Waszeć za stół sadzasz — dziękuję, sąsiedzie».
To wyrzekłszy, przewrócił talerz dnem do góry,
Na znak że jeść nie będzie, i milczał ponury.

«Panie Dobrzyński — rzekł mu jenerał Dąbrowski,
Tyż to jesteś ów sławny rębacz Kościuszkowski,
Ów Maciej, zwany Rózga! znam ciebie ze sławy.
I proszę, takiś dotąd czerstwy, taki żwawy!
Ileż to lat minęło! Patrz, jam się podstarzał;
Patrz, i Kniaziewiczowi już się włos poszarzał:
A ty jeszcze z młodymi mógłbyś pójść w zapasy,
I Rózga twoja kwitnie pono jak przed czasy;
Słyszałem, żeś niedawno Moskalów oćwiczył.
Lecz gdzie są bracia twoi? Niezmiernie bym życzył
Widzieć te Scyzoryki i te wasze Brzytwy,
Ostatnie egzemplarze starodawnej Litwy».

«Jenerale — rzekł Sędzia — po owym zwycięstwie,
Prawie wszyscy Dobrzyńscy schronili się w Księstwie;
Zapewne do którego weszli legionu».
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«W istocie — odpowiedział młody Szef szwadronu —
Mam w drugiej kompaniji wąsate straszydło,
Wachmistrza Dobrzyńskiego, co się zwie Kropidło,
A Mazury zowią go litewskim niedźwiedziem.
Jeśli Jenerał każe, to go tu przywiedziem».
«Jest — rzekł porucznik — kilku innych rodem z Litwy,
Jeden żołnierz znajomy pod imieniem Brzytwy
I drugi co z tromblonem554 jeździ na flankiery555;
Są także w pułku strzelców dwa grenadyjery556

Dobrzyńscy».

«Ale, ale: o ich naczelniku —
Rzekł jenerał — chcę wiedzieć o tym Scyzoryku,
O którym mnie pan Wojski tyle prawił cudów,
Jakby o jednym z owych dawnych wielkoludów».
«Scyzoryk — rzecze Wojski — choć nie egzulował557,
Ale bojąc się śledztwa, przed Moskwą się schował,
Całą zimę nieborak tułał się po lasach,
Teraz dopiero wyszedł. W tych wojennych czasach
Mógłby się na co przydać, jest rycerskim człekiem,
Szkoda tylko, że trochę przyciśniony wiekiem.
Lecz owóż on!…» Tu Wojski palcem wskazał w sieni,
Gdzie czeladź i wieśniacy stali natłoczeni,
A nad wszystkich głowami łysina błyszcząca
Ukazała się nagle jak pełnia miesiąca;
Trzykroć weszła i trzykroć znikła w głów obłoku.
Klucznik idąc kłaniał się, aż dobył się z tłoku,
I rzekł:
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«Jaśnie wielmożny koronny hetmanie,
Czy jenerale, mniejsza o tytułowanie,
Jam jest Rębajło, staję na twe zawołanie
Z tym moim Scyzorykiem, który nie z oprawy
Ani z napisów, ale z hartu nabył sławy,
Że nawet o nim jaśnie wielmożny pan wiedział.
Gdyby on gadać umiał, może by powiedział
Cokolwiek na pochwałę i tej starej ręki,
Która służyła długo, wiernie, Bogu dzięki,
Ojczyźnie, tudzież panów Horeszków rodzinie,
Czego pamięć dotychczas między ludźmi słynie.
Mopanku! rzadko który pisarz prowentowy
Tak zręcznie temperuje pióra, jak on głowy.
Długo liczyć! A nosów i uszu bez liku!
A nie ma żadnej szczerby na tym Scyzoryku
I żaden go nie splamił zbojecki uczynek:
Tylko otwarta wojna albo pojedynek.
Raz tylko! Panie daj mu wieczny odpoczynek!
Bezbronnego człowieka, niestety, sprzątniono…
A i to, Bóg mi świadkiem, pro publico bono».

«Pokaż no — rzekł śmiejąc się jenerał Dąbrowski —
A to piękny scyzoryk, istny miecz katowski!»
I z zadziwieniem wielki rapier opatrywał
I innym oficerom w kolej pokazywał.
Próbowali go wszyscy, ale ledwie który
Z oficerów mógł podnieść ten rapier do góry.
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Mówiono, że Dembiński, sławny ręki siłą,
Podźwignąłby szablicę, lecz go tam nie było.
Z obecnych zaś tylko szef szwadronu Dwernicki
I dowódca plutonu, porucznik Różycki
Potrafili obracać tym żelaznym drągiem:
I tak rapier na próbę szedł z rak do rąk ciągiem.

Lecz jenerał Kniaziewicz, wzrostem najsłuszniejszy
Pokazało się, iż był w ręku najsilniejszy:
Ująwszy rapier lekko, jakby szpadę dźwignął
I nad głowami gości błyskawicą mignął,
Przypominając polskie fechtarskie wykręty:
Krzyżową sztukę, młyńca, cios krzywy, raz cięty,
Cios kradziony i tempy kontrpunktów, tercetów,
Które też umiał, bo był ze szkoły kadetów.

Gdy śmiejąc się fechtował, Rębajło już klęczał,
Objął go za kolana i ze łzami jęczał;
Za każdym zwrotem miecza: «Pięknie! jenerale,
Czyś był konfederatem? pięknie, doskonale!
To sztych Puławskich! tak się Dzierżanowski składał.
To sztych Sawy! Któż panu tak rękę układał?
Chyba Maciej Dobrzyński! A to? Jenerale,
Mój wynalazek, dalbóg mój; ja się nie chwalę:
To cięcie znane tylko w Rębajłów zaścianku,
Od mojego imienia zwane cios mopanku;
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Któż to pana nauczył? to jest moje cięcie,
Moje!» Wstał, jenerała porwawszy w objęcie:
«Teraz umrę spokojny! Jest przecie na świecie
Człowiek, który przytuli moje drogie dziecię;
Bo wszak nad tym od dawna dzień i noc boleję,
Czy po śmierci ten rapier mój nie zerdzewieje!
Otóż nie zerdzewieje! Mój jaśnie wielmożny
Jenerale, wybacz mi, porzućcie te rożny,
Niemieckie szpadki; to wstyd szlacheckiemu dziecku
Nosić ten kijek: weźmij szablę po szlachecku!
Oto ten mój Scyzoryk u nóg twoich składam,
To jest co najdroższego na świecie posiadam;
Nie miałem nigdy żony, nie miałem dziecięcia,
On był żoną i dzieckiem; z mojego objęcia
Nigdy on nie wychodził; od rana do mroku
Pieściłem go, on w nocy sypiał przy mym boku;
A kiedym się zestarzał, nad łóżkiem na ścianie
Wisiał, jako nad Żydem Boże przykazanie!
Myśliłem zakopać go razem z ręką w grobie,
Lecz znalazłem dziedzica — Niechaj służy tobie!»

Jenerał wpół śmiejąc się, a na wpół wzruszony:
«Kolego — rzekł — jeżeli ustąpisz mnie żony
I dziecka, to zostaniesz przez resztę żywota
Bardzo samotny, stary, wdowiec i sierota!
Powiedz, czym ci ten drogi dar mam wynagrodzić
I czym twoje sieroctwo i wdowstwo osłodzić?»
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«Czy ja Cybulski? — rzecze na to Klucznik z żalem —
Co żonę przegrał, grając w mariasza z Moskalem558,
Jak o tym pieśń powiada. Ja mam dosyć na tem,
Że mój Scyzoryk jeszcze zabłyśnie przed światem
W takim ręku! Niech tylko jenerał pamięta,
Aby tasiemka była długa, rozciągnięta,
Bo to długie; a zawsze od lewego ucha
Ciąć oburącz, to przetniesz od głowy do brzucha».

Jenerał wziął Scyzoryk; lecz że bardzo długi,
Nie mógł nosić, w furgonie schowały go sługi.
Co się z nim stało, różnie powiadają o tem,
Lecz nikt pewnie nie wiedział ni wtenczas, ni potem.

Dąbrowski rzekł do Maćka: «A ty co, kolego?
Zdaje się, żeś ty nie rad z przybycia mojego?
Milczysz kwaśny? I jakże, serce ci nie skacze,
Gdy widzisz orły złote, srebrne? gdy trębacze
Pobudkę Kościuszkowską trąbią ci nad uchem?
Maćku, myśliłem że ty większym jesteś zuchem!
Jeśli szabli nie weźmiesz i na koń nie siędziesz,
Przynajmniej z kolegami wesoło pić będziesz
Zdrowie Napoleona i Polski nadzieje!»

«Ha! — rzekł Maciej — słyszałem, widzę co się dzieje!
Ale panie, dwóch orłów razem się nie gnieździ!
Łaska pańska, hetmanie, na pstrym koniu jeździ!
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Cesarz wielki bohater! gadać o tym wiele!
Pamiętam, że Pułascy, moi przyjaciele,
Mawiali, poglądając na Dymuliera,
Że dla Polski polskiego trzeba bohatera,
Nie Francuza ani też Włocha, ale Piasta,
Jana albo Józefa, lub Maćka — i basta.
Wojsko! mówią, że polskie!… Lecz te fizyliery,
Sapery, grenadiery i kanonijery:
Więcej słychać niemieckich tytułów w tym tłumie
Niżeli narodowych! Kto to już zrozumie!
A muszą też być z wami Turki czy Tatary
Czy syzmatyki, co ni Boga, ani wiary:
Sam widziałem, kobiety w wioskach napastują,
Przechodniów odzierają, kościoły rabują!
Cesarz idzie do Moskwy… daleka to droga,
Jeśli cesarz jegomość wybrał się bez Boga!
Słyszałem, że już podpadł pod klątwy biskupie;
Wszytko to jest…» Tu Maciej chleb umoczył w zupie,
I jedząc nie dokończył ostatniego słowa.

Nie w smak Podkomorzemu poszła Maćka mowa,
Młodzież zaczęła szemrać; Sędzia przerwał swary,
Głosząc przybycie trzeciej narzeczonej pary.

Był to Rejent, sam siebie Rejentem ogłosił,
Nikt go nie poznał. Dotąd polskie suknie nosił,
Lecz teraz Telimena, przyszła żona, zmusza
Warunkiem intercyzy, wyrzec się kontusza559;
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Więc się Rejent rad nierad po francusku przebrał.
Widno, że mu frak duszy połowę odebrał,
Stąpa, jakby kij połknął, prosto, nieruchawo,
Jak żuraw; nie śmie spójrzeć ni w lewo, ni w prawo;
Mina gęsta, lecz z miny widać że jest w męce,
Nie wie jak się pokłonić, gdzie ma podziać ręce,
On, co tak gesty lubił! Ręce za pas sadził,
Nie masz pasa — tylko się po żołądku gładził;
Postrzegł omyłkę; bardzo zmieszał się, spiekł raka,
I ręce obie schował w jedną kieszeń fraka.
Idzie jakby przez rózgi śród szeptów i drwinek,
Wstydząc się za frak, jakby za niecny uczynek;
Aż spotkał oczy Maćka i zadrżał z bojaźni.

Maciej dotąd z Rejentem żył w wielkiej przyjaźni;
Teraz wzrok nań obrócił tak ostry i dziki,
Że Rejent zbladnął, zaczął zapinać guziki,
Myśląc, że Maciej wzrokiem suknie z niego złupi.
Dobrzyński tylko dwakroć wyrzekł głośno: «Głupi!»
I tak strasznie zgorszył się z Rejenta przebrania,
Że zaraz wstał od stołu, i bez pożegnania
Wymknąwszy się, wsiadł na koń, wrócił do zaścianka.

A tymczasem Rejenta nadobna kochanka,
Telimena, roztacza blaski swej urody,
I ubiór, od stóp do głów co najświeższej mody.
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Jaką miała sukienkę, jaki strój na głowie,
Daremnie pisać, pióro tego nie wypowie;
Chyba pędzel by skreślił te tiule, ptyfenie,
Blondyny, kaszemiry, perły i kamienie,
I oblicze różane i żywe wejrzenie.

Poznał ją zaraz Hrabia. Z zadziwienia blady
Wstał od stołu i szukał koło siebie szpady:
«I tyżeś to! — zawołał — czy mnie oczy łudzą?
Ty? w obecności mojej ściskasz rękę cudzą?
O niewierna istoto, o duszo zmiennicza!
I nie skryjesz ze wstydu pod ziemię oblicza?
Takeś twojej tak świeżej niepomna przysięgi?
O łatwowierny! po cóż nosiłem te wstęgi!
Lecz biada rywalowi, co mię tak znieważa!
Po moim chyba trupie pójdzie do ołtarza!»

Goście powstali, Rejent okropnie się zmieszał,
Podkomorzy rywalów zagodzić pośpieszał;
Lecz Telimena wziąwszy Hrabiego na stronę:
«Jeszcze — szepnęła — Rejent nie wziął mię za żonę;
Jeżeli pan przeszkadzasz, odpowiedzże na to,
A odpowiedz mi zaraz, krótko, węzłowato:
Czy mnie kochasz, czyś dotąd serca nie odmienił,
Czyś gotów, żebyś ze mną zaraz się ożenił,
Zaraz, dziś?… jeśli zechcesz, odstąpię Rejenta».
Hrabia rzekł: «O kobieto dla mnie niepojęta!
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Dawniej w uczuciach twoich byłaś poetyczną,
A teraz mi się zdajesz całkiem prozaiczną!
Cóż są wasze małżeństwa, jeśli nie łańcuchy,
Które związują tylko ręce, a nie duchy?
Wierzaj: są oświadczenia, nawet bez wyznania;
Są obowiązki, nawet bez obowiązania!
Dwa serca, pałające na dwóch końcach ziemi,
Rozmawiają jak gwiazdy promieńmi drżącemi;
Kto wie! może dla tego ziemia tak do słońca
Dąży, i tak jest zawsze miłą dla miesiąca,
Że wiecznie patrzą na się i najkrótszą drogą
Biegą do siebie — ale zbliżyć się nie mogą!»
«Dość już tego — przerwała — nie jestem planetą
Z łaski Bożej, dość Hrabio: ja jestem kobietą,
Już wiem resztę, przestań mi pleść ni to ni owo.
Teraz ostrzegam: jeśli piśniesz jedno słowo
Ażeby ślub mój zerwać, to jak Bóg na niebie
Że z tymi paznokciami przyskoczę do ciebie
I…» — «Nie będę — rzekł Hrabia — szczęścia pani kłócił»
I oczy pełne smutku i wzgardy odwrócił.
I ażeby ukarać niewierną kochankę,
Za przedmiot stałych ogniów wziął Podkomorzankę.

Wojski pragnął młodzieńców poróżnionych zgodzić
Przykładami mądrymi: więc zaczął wywodzić
Historyję o dziku Nalibockich lasów
I o kłótni Rejtana z księżęciem Denassów560.
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Ale goście tymczasem skończyli jeść lody
I z zamku na dziedziniec wyszli dla ochłody.

Tam włość561 już kończy ucztę: krążą miodu dzbany.
Muzyka już się stroi i wzywa na tany;
Szukają Tadeusza, który stał na stronie
I coś pilnego szeptał swojej przyszłej żonie.

«Zofio! muszę ciebie w bardzo ważnej rzeczy
Radzić się; już pytałem stryja, on nie przeczy.
Wiesz, iż znaczna część wiosek które mam posiadać,
Wedle prawa na ciebie powinna by spadać.
Ci chłopi są nie moi, lecz twoi poddani:
Nie śmiałbym ich urządzić bez woli ich pani.
Teraz, kiedy już mamy Ojczyznę kochaną:
Czyliż wieśniacy zyszczą z tą szczęśliwą zmianą
Tyle tylko, że pana innego dostaną?
Prawda, że byli dotąd rządzeni łaskawie:
Lecz po mej śmierci, Bóg wie, komu ich zostawię.
Jestem żołnierz, jesteśmy śmiertelni oboje,
Jestem człowiek, sam własnych kaprysów się boję:
Bezpieczniej zrobię, kiedy władzy się wyrzekę,
I oddam los włościanów pod prawa opiekę.
Sami wolni, uczyńmy i włościan wolnemi,
Oddajmy im w dziedzictwo posiadanie ziemi,
Na której się zrodzili, którą krwawą pracą
Zdobyli, z której wszystkich żywią i bogacą.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1883Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Lecz muszę ciebie ostrzec, że tych ziem nadanie
Zmniejszy nasz dochód, w miernym musimy żyć stanie.
Ja przywykłem do życia oszczędnego z młodu;
Lecz ty Zofio, jesteś z wysokiego rodu,
W stolicy przepędziłaś twoje młode lata,
Czyż zgodzisz się żyć na wsi, z daleka od świata,
Jak ziemianka?»

A na to Zosia rzekła skromnie:
«Jestem kobietą, rządy nie należą do mnie,
Wszakże pan będziesz mężem; ja do rady młoda,
Co pan urządzisz, na to całym sercem zgoda!
Jeśli, włość uwalniając, zostaniesz uboższy,
To Tadeuszu będziesz sercu memu droższy.
O moim rodzie mało wiem i nie dbam o to;
Tyle pomnę, że byłam ubogą sierotą,
Że od Sopliców byłam za córkę przybrana,
W ich domu hodowana i za mąż wydana.
Wsi nie lękam się. Jeśli w wielkim mieście żyłam,
To dawno, zapomniałam, wieś zawsze lubiłam;
I wierz mi, że mnie moje kogutki i kurki
Więcej bawiły niźli owe Peterburki.
Jeśli czasem tęskniłam do zabaw, do ludzi,
To z dzieciństwa; wiem teraz że mnie miasto nudzi;
Przekonałam się zimą po krótkim pobycie
W Wilnie, że ja na wiejskie urodzona życie:
Pośród zabaw tęskniłam znów do Soplicowa.
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Pracy też nie lękam się, bom młoda i zdrowa,
Umiem chodzić około domu, nosić klucze;
Gospodarstwa, obaczysz, jak ja się wyuczę!»

Gdy Zosia domawiała ostatnie wyrazy,
Podszedł ku niej zdziwiony i kwaśny Gerwazy:
«Już wiem! — rzekł — Sędzia mówił już o tej wolności!
Lecz nie pojmuję, co to ściąga się do włości!
Boję się, żeby to coś nie było z niemiecka!
Wszak wolność nie jest chłopska rzecz, ale szlachecka!
Prawda, że się wywodzim wszyscy od Adama,
Alem słyszał, że chłopi pochodzą od Chama,
Żydowie od Jafeta, my szlachta od Sema,
A więc panujem jako starsi nad obiema.
Jużci pleban inaczej uczy na ambonie…
Powiada, że to było tak w Starym Zakonie,
Ale skoro Chrystus Pan, choć z królów pochodził,
Między Żydami w chłopskiej stajni się urodził,
Odtąd więc wszystkie stany porównał i zgodził;
Niech i tak będzie, kiedy inaczej nie można!
Zwłaszcza, że jako słyszę, i jaśnie wielmożna
Pani moja Zofija na wszystko się zgadza;
Jej rozkazać, mnie słuchać: jużci przy niej władza.
Tylko ostrzegam, byśmy wolności nie dali
Pustej i słownej tylko, jako za Moskali,
Kiedy pan Karp nieboszczyk włościan wyswobodził 562,
A Moskal ich podatkiem potrójnym ogłodził.
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Radzę więc, aby chłopów starym obyczajem,
Uszlachcić i ogłosić, że im herb nasz dajem.
Pani udzieli jednym wioskom Półkozica,
Drugim niech swą Leliwę nada pan Soplica.
Natenczas i Rębajło uzna chłopa równym,
Gdy go ujrzy szlachcicem wielmożnym, herbownym.
Sejm potwierdzi.

A niech się mąż pani nie trwoży,
Iż oddanie ziem państwo tak bardzo zuboży:
Nie da Bóg, abym rączki córy dygnitarskiej
Widział umozolone w pracy gospodarskiej.
Jest na to sposób. W zamku wiem ja pewną skrzynię,
W której jest Horeszkowskie stołowe naczynie,
Przy tym różne sygnety, kanaki, manele,
Kity bogate, rzędy, cudne karabele.
Skarbczyk Stolnika, w ziemi skryty od grabieży,
Pani Zofii jako dziedziczce należy;
Pilnowałem go w zamku jako oka w głowie,
Od Moskalów i od was, państwo Soplicowie.
Mam także spory worek mych własnych talarów,
Uzbieranych z wysługi, tudzież z pańskich darów.
Myśliłem, gdy nam zamek wróconym zostanie,
Obrócić grosz na murów wyreperowanie;
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Nowemu gospodarstwu dziś zda się w potrzebie; —
A więc, panie Soplico, wnoszę się do ciebie,
Będę żył u mej pani na łaskawym chlebie
I kołysząc Horeszków pokolenie trzecie,
Wprawiać do Scyzoryka pani mojej dziecię,
Jeśli syn — a syn będzie: bo wojny nadchodzą,
A w czasie wojny zawżdy synowie się rodzą».

Ledwie ostatnie słowa domówił Gerwazy,
Gdy poważnymi kroki przystąpił Protazy.
Skłonił się i wydobył z zanadrza kontusza
Panegiryk ogromny, w półtrzecia563 arkusza.
Skomponował go rymem podoficer młody,
Który niegdyś w stolicy sławne pisał ody;
Potem wdział mundur, lecz i w wojsku beletrysta,
Wiersze rabiał. Już Woźny przeczytał ich trzysta,
Aż gdy przyszedł do miejsca: O ty, której wdzięki
Budzą bolesną radość i rozkoszne męki!
Która na szyk Bellony gdy zwrócisz twarz piękną,
Złamią się wnet oszczepy i tarcze rozpękną!
Zwalcz dziś Marsa Hymenem; srogiej niezgód hydrze
Niech dłoń twoja syczące z czoła żmije wydrze! —
Tadeusz i Zofia ustawnie klaskali,
Niby chwaląc, w istocie nie chcąc słuchać daléj.
Już z rozkazu Sędziego pleban stał na stole
I ogłaszał włościanom Tadeusza wolę.
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Zaledwie usłyszeli nowinę poddani,
Skoczyli do panicza, padli do nóg pani,
«Zdrowie państwu naszemu»! ze łzami krzyknęli;
Tadeusz krzyknął: «Zdrowie spółobywateli,
Wolnych, równych — Polaków!» — «Wnoszę ludu zdrowie!»
Rzekł Dąbrowski; lud krzyknął «Niech żyją wodzowie!
Wiwat wojsko, wiwat lud, wiwat wszystkie stany!»
Tysiącem głosów, zdrowia grzmiały na przemiany.

Tylko Buchman radości podzielać nie raczył;
Pochwalał projekt, lecz go rad by przeinaczył:
A naprzód, komisyją legalną wyznaczył,
Która by… Krótkość czasu była na zawadzie,
Że nie stało się zadość Buchmanowej radzie.
Bo na dziedzińcu zamku już stali parami
Oficery z damami, wiara z wieśniaczkami.
«Poloneza!» krzyknęli wszyscy w jedno słowo.
Oficerowie wiodą muzykę wojskową;
Ale pan Sędzia w ucho rzekł do jenerała:
«Każ pan, żeby się jeszcze kapela wstrzymała.
Wiesz, że dzisiaj synowca mego zaręczyny;
A dawnym obyczajem jest naszej rodziny,
Zaręczać się i żenić przy wiejskiej muzyce.
Patrz, stoi cymbalista, skrzypak i kozice,
Poczciwi muzykanci; już się skrzypak zżyma,
A kobeźnik kłania się i żebrze oczyma.
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Jeżeli ich odprawię, biedni będą płakać;
Lud przy innej muzyce nie potrafi skakać.
Niechaj ci zaczną; niech się i lud podweseli;
Potem będziem wybornej twej słuchać kapeli».
Dał znak.

Skrzypak u sukni zakasał rękawek,
Ścisnął gryf krzepko, oparł brodę o podstawek
I smyk jak konia w zawód puścił po skrzypicy.
Na to hasło, stojący obok kobeźnicy,
Jak gdyby w skrzydła bijąc, częstym ramion ruchem
Dmą w miechy i oblicza wypełniają duchem:
Myśliłbyś, że ta para w powietrze uleci,
Podobna do pyzatych Boreasza dzieci.
Brakło cymbałów.

Było cymbalistów wielu,
Ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu
(Jankiel przez całą zimę nie wiedzieć gdzie bawił,
Teraz się nagle z głównym sztabem wojska zjawił);
Wiedzą wszyscy, że mu nikt na tym instrumencie
Nie wyrówna w biegłości, w guście i talencie.
Proszą, ażeby zagrał, podają cymbały;
Żyd wzbrania się, powiada, że ręce zgrubiały,
Odwykł od grania, nie śmie i panów się wstydzi;
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Kłaniając się umyka. Gdy to Zosia widzi,
Podbiega i na białej podaje mu dłoni
Drążki, którymi zwykle mistrz we struny dzwoni;
Drugą rączką po siwej brodzie starca głaska
I dygając: «Jankielu — mówi — jeśli łaska!
Wszak to me zaręczyny: zagrajże Jankielu!
Wszak nie raz przyrzekałeś grać na mym weselu?»

Jankiel niezmiernie Zosię lubił: kiwnął brodą
Na znak, że nie odmawia; więc go w środek wiodą,
Podają krzesło, usiadł, cymbały przynoszą,
Kładą mu na kolanach. On patrzy z rozkoszą
I z dumą: jak weteran w służbę powołany,
Gdy wnuki ciężki jego miecz ciągną ze ściany,
Dziad śmieje się, choć miecza dawno nie miał w dłoni,
Lecz uczuł, że dłoń jeszcze nie zawiedzie broni.

Tymczasem dwaj uczniowie przy cymbałach klęczą,
Stroją na nowo struny i próbując, brzęczą;
Jankiel z przymrużonymi na poły oczyma
Milczy i nieruchome drążki w palcach trzyma.

Spuścił je. Zrazu bijąc taktem tryumfalnym,
Potem gęściej siekł struny jak deszczem nawalnym:
Dziwią się wszyscy. Lecz to była tylko proba;
Bo wnet przerwał i w górę podniósł drążki oba.
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Znów gra. Już drżą drążki, tak lekkimi ruchy,
Jak gdyby zadzwoniło w strunę skrzydło muchy,
Wydając ciche, ledwie słyszalne brzęczenia.
Mistrz zawsze patrzył w niebo czekając natchnienia.
Spójrzał z góry, instrument dumnym okiem zmierzył,
Wzniósł ręce, spuścił razem, w dwa drążki uderzył:
Zdumieli się słuchacze.

Razem ze strun wiela
Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela
Ozwała się z dzwonkami, z zelami, z bębenki:
Brzmi Polonez Trzeciego Maja! — Skoczne dźwięki
Radością oddychają, radością słuch poją;
Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją —
Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły,
W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły,
Po dniu Trzeciego Maja, w ratuszowej sali,
Zgodzonego z narodem króla fetowali,
Gdy przy tańcu śpiewano: Wiwat król kochany!
Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!

Mistrz coraz takty nagli i tony natęża;
A wtem puścił fałszywy akord jak syk węża,
Jak zgrzyt żelaza po szkle: przejął wszystkich dreszczem
I wesołość pomięszał przeczuciem złowieszczem.
Zasmuceni, strwożeni, słuchacze zwątpili,
Czy instrument niestrojny? czy się muzyk myli?
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Nie zmylił się mistrz taki! On umyślnie trąca
Wciąż tę zdradziecką strunę, melodyję zmąca,
Coraz głośniej targając akord rozdąsany,
Przeciwko zgodzie tonów skonfederowany:
Aż Klucznik pojął mistrza, zakrył ręką lica
I krzyknął: «Znam! znam głos ten! to jest Targowica!»
I wnet pękła ze świstem struna złowróżąca; Muzyk bieży do 
prymów, urywa takt, zmaca,
Porzuca prymy, bieży z drążkami do basów,
Słychać tysiące coraz głośniejszych hałasów;
Takt marszu, wojna, atak, szturm; słychać wystrzały,
Jęk dzieci, płacze matek. — Tak mistrz doskonały
Wydał okropność szturmu, że wieśniaczki drżały,
Przypominając sobie ze łzami boleści
Rzeź Pragi, którą znały z pieśni i z powieści,
Rade, że mistrz na koniec strunami wszystkiemi
Zagrzmiał, i głosy zdusił, jakby wbił do ziemi.

Ledwie słuchacze mieli czas wyjść z zadziwienia,
Znowu muzyka inna — znów zrazu brzęczenia
Lekkie i ciche; kilka cienkich strunek jęczy,
Jak kilka much, gdy z siatki wyrwą się pajęczéj.
Lecz strun coraz przybywa: Już rozpierzchłe tony
Łączą się i akordów wiążą legijony,
I już w takt postępują zgodzonymi dźwięki,
Tworząc nutę żałośną tej sławnej piosenki:
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O żołnierzu, tułaczu, który borem, lasem
Idzie, z biedy i z głodu przymierając czasem,
Na koniec pada u nóg konika wiernego,
A konik nogą grzebie mogiłę dla niego.
Piosenka stara, wojsku polskiemu tak miła!
Poznali ją żołnierze; wiara się skupiła
Wkoło mistrza; słuchają, wspominają sobie,
Ów czas okropny, kiedy na Ojczyzny grobie
Zanucili tę piosnkę i poszli w kraj świata;
Przywodzą na myśl długie swej wędrówki lata,
Po lądach, morzach, piaskach gorących i mrozie,
Pośrodku obcych ludów, gdzie często w obozie
Cieszył ich i rozrzewniał ten śpiew narodowy.
Tak rozmyślając smutnie pochylili głowy.

Ale je wnet podnieśli, bo mistrz tony wznosi,
Natęża, takty zmienia: coś innego głosi.
I znowu spójrzał z góry, okiem struny zmierzył,
Złączył ręce, oburącz w dwa drążki uderzył:
Uderzenie tak sztuczne, tak było potężne,
Że struny zadzwoniły jak trąby mosiężne
I z trąb znana piosenka ku niebu wionęła,
Marsz tryumfalny: Jeszcze Polska nie zginęła!
Marsz Dąbrowski do Polski! — I wszyscy klasnęli,
I wszyscy «Marsz Dąbrowski!» chórem okrzyknęli.
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Muzyk, jakby sam swojej dziwił się piosence,
Upuścił drążki z palców, podniósł w górę ręce;
Czapka lisia spadła mu z głowy na ramiona,
Powiewała poważnie broda podniesiona,
Na jagodach miał kręgi dziwnego rumieńca,
We wzroku ducha pełnym błyszczał żar młodzieńca,
Aż gdy na Dąbrowskiego starzec oczy zwrócił,
Zakrył rękami, spod rąk łez potok się rzucił:
«Jenerale — rzekł — ciebie długo Litwa nasza
Czekała — długo, jak my Żydzi Mesyjasza…
Ciebie prorokowali dawno między ludem
Śpiewaki, ciebie niebo obwieściło cudem,
Żyj i wojuj, o ty nasz!…» Mówiąc, ciągle szlochał,
Żyd poczciwy Ojczyznę jako Polak kochał!
Dąbrowski mu podawał rękę i dziękował,
On, czapkę zdjąwszy, wodza rękę ucałował.

Poloneza czas zacząć. — Podkomorzy rusza
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,
I wąsa pokręcając, podał rękę Zosi
I skłoniwszy się grzecznie w pierwszą parę prosi.
Za Podkomorzym szereg w pary się gromadzi,
Dano hasło, zaczęto taniec: on prowadzi.

Nad murawą czerwone połyskają buty,
Bije blask z karabeli, świeci się pas suty,
A on stąpa powoli, niby od niechcenia:
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Ale z każdego kroku, z każdego ruszenia,
Można tancerza czucia i myśli wyczytać.
Oto stanął, jak gdyby chciał swą damę pytać,
Pochyla ku niej głowę, chce szepnąć do ucha;
Dama głowę odwraca, wstydzi się, nie słucha;
On zdjął konfederatkę, kłania się pokornie,
Dama raczyła spójrzeć, lecz milczy upornie564;
On krok zwalnia, oczyma jej spojrzenia śledzi,
I zaśmiał się na koniec; rad z jej odpowiedzi
Stąpa prędzej, pogląda na rywalów z góry,
I swą konfederatkę z czaplinymi pióry
To na czole zawiesza, to nad czołem wstrząsa,
Aż włożył ją na bakier i pokręcił wąsa.
Idzie; wszyscy zazdroszczą, biegą w jego ślady,
On by rad ze swą damą wymknąć się z gromady:
Czasem staje na miejscu, rękę grzecznie wznosi
I żeby mimo przeszli, pokornie ich prosi;
Czasem zamyśla zręcznie na bok się uchylić,
Odmienia drogę, rad by towarzyszów zmylić,
Lecz go szybkimi kroki ścigają natręty,
I zewsząd obwijają tanecznymi skręty;
Więc gniewa się, prawicę na rękojeść składa,
Jakby rzekł: «Nie dbam o was, zazdrośnikom biada!»
Zwraca się z dumą w czole i z wyzwaniem w oku,
Prosto w tłum; tłum tancerzy nie śmie dostać w kroku,
Ustępują mu z drogi, — i zmieniwszy szyki,
Puszczają się znów za nim. —



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1895Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Brzmią zewsząd okrzyki:
«Ach to może ostatni! patrzcie, patrzcie młodzi,
Może ostatni, co tak poloneza wodzi!»
I szły pary po parach hucznie i wesoło,
Rozkręcało się, znowu skręcało się koło,
Jak wąż olbrzymi w tysiąc łamiący się zwojów;
Mieni się cętkowata, różna barwa strojów
Damskich, pańskich, żołnierskich, jak łuska błyszcząca,
Wyzłocona promieńmi zachodniego słońca
I odbita o ciemne murawy wezgłowia.
Wre taniec, brzmi muzyka, oklaski i zdrowia!

Tylko kapral Dobrzyński Sak ani kapeli
Nie słucha, ani tańczy, ani się weseli.
Ręce w tył założywszy, stoi zły, ponury,
Wspomina swe dawniejsze do Zosi konkury;
Jak lubił dla niej nosić kwiaty, pleść koszyczki,
Wybierać gniazda ptasie, robić zauszniczki.
Niewdzięczna! Chociaż tyle pięknych darów strwonił,
Choć przed nim uciekała, choć mu ojciec bronił:
On jeszcze! ile razy na parkanie siadał,
By ją dojrzeć przez okna, w konopie się wkradał,
Żeby patrzeć, jak ona pleła565 swe ogródki,
Rwała ogórki albo karmiła kogutki!
Niewdzięczna! Spuścił głowę i na koniec świsnął
Mazurka; potem kaszkiet na uszy nacisnął
I szedł w obóz, gdzie stała przy armatach warta;
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Tam dla rozerwania się zaczął grać w drużbarta
Z wiarusami, kielichem osładzając żałość.
Taka była dla Zosi Dobrzyńskiego stałość.

Zosia tańczy wesoło: lecz choć w pierwszej parze,
Ledwie widna z daleka. Na wielkim obszarze
Zarosłego dziedzińca, w zielonej sukience,
Ustrojona w równianki i w kwieciste wieńce,
Śród traw i kwiatów krąży niewidzialnym lotem,
Rządząc tańcem, jak anioł nocnych gwiazd obrotem.
Zgadniesz gdzie jest: bo ku niej obrócone oczy,
Wyciągnięte ramiona, ku niej zgiełk się tłoczy.
Darmo się Podkomorzy zostać przy niej sili:
Zazdrośnicy już z pierwszej pary go odbili;
I szczęśliwy Dąbrowski niedługo się cieszył,
Ustąpił ją drugiemu; a już trzeci spieszył;
I ten zaraz odbity, odszedł bez nadziei.
Aż Zosia, już strudzona, spotkała z kolei
Tadeusza, i dalszej lękając się zmiany,
I chcąc przy nim pozostać, zakończyła tany.
Idzie do stołu gościom nalewać kielichy.

Słońce już gasło, wieczór był ciepły i cichy,
Okrąg niebios gdzieniegdzie chmurkami zasłany,
U góry błękitnawy, na zachód różany;
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Chmurki wróżą pogodę: lekkie i świecące,
Tam jako trzody owiec na murawie śpiące,
Ówdzie nieco drobniejsze, jak stada cyranek;
Na zachód obłok na kształt rąbkowych firanek,
Przejrzysty, sfałdowany, po wierzchu perłowy,
Po brzegach pozłacany, w głębi purpurowy,
Jeszcze blaskiem zachodu tlił się i rozżarzał,
Aż powoli pożółkniał, zbladnął i poszarzał.
Słońce spuściło głowę, obłok zasunęło,
I raz ciepłym powietrzem westchnąwszy — usnęło.

A szlachta ciągle pije i wiwaty wznosi:
Napoleona, wodzów, Tadeusza, Zosi,
Wreszcie z kolei wszystkich trzech par zaręczonych,
Wszystkich gości obecnych, wszystkich zaproszonych,
Wszystkich przyjaciół, których kto żywy spamięta,
I których zmarłych pamięć pozostała święta!

I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem,
A com wiedział i słyszał, w księgi umieściłem.
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Epilog566

O tymże dumać567 na paryskim bruku,
Przynosząc z miasta uszy pełne stuku,
Przeklęstw i kłamstwa, niewczesnych zamiarów,
Zapóźnych żalów, potępieńczych swarów568?…

Biada nam zbiegi, żeśmy w czas morowy569

Lękliwe nieśli za granicę głowy!
Bo gdzie stąpili, szła przed nami trwoga,
W każdym sąsiedzie znajdowali wroga;
Aż nas objęto w ciasny krąg łańcucha,
I każą oddać co najprędzej ducha.

A gdy na żale ten świat nie ma ucha,
Gdy ich co chwila nowina przeraża,
Bijąca z Polski jako dzwon smętarza,
Gdy im prędkiego zgonu życzą straże,
Wrogi ich wabią z dala jak grabarze,
Gdy w niebie nawet nadziei nie widzą…
Nie dziw, że ludzi, świat, siebie ohydzą,
Że utraciwszy rozum w mękach długich,
Plwają570 na siebie i źrą571 jedni drugich!

Chciałem pominąć, ptak małego lotu,
Pominąć strefy ulewy i grzmotu,
I szukać tylko cienia i pogody:
Wieki dzieciństwa, domowe zagrody…
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Jedyne szczęście: kto w szarej godzinie,
Z kilką572 przyjaciół siadłszy przy kominie,
Drzwi od Europy zamykał hałasów,
Wyrwał się myślą do szczęśliwszych czasów,
I dumał, marzył o swojej krainie…

Ale o krwi tej, co się świeżo lała,
O łzach, którymi płynie Polska cała,
O sławie, która jeszcze nie przebrzmiała:
O nich pomyśleć nie mieliśmy duszy!…
Bo naród bywa na takiej katuszy,
Że, kiedy zwróci wzrok ku jego męce,
Nawet Odwaga załamuje ręce.

Te pokolenia żałobami czarne,
Powietrze tylą573 klątwami ciężarne,
Tam myśl nie śmiała swoich zwrócić lotów,
W sferę okropną nawet ptakom grzmotów.

O Matko Polsko! Ty tak świeżo w grobie
Złożona… Nie masz sił mówić o tobie!
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Ach, czyjeż usta śmią pochlebiać sobie,
Że znajdą dzisiaj to czarowne słowo,
Które rozczuli rozpacz marmurową,
Które z serc wieko podejmie kamienne,
Rozwiąże oczy, tylą łez brzemienne574

I sprawia, że łza przystygła wypłynie575,
Nim się te usta znajdą, wiek przeminie.

Kiedyś… gdy zemsty lwie przehuczą ryki,
Przebrzmi głos trąby, przełamią się szyki,
Gdy orły nasze lotem błyskawicy
Spadną u dawnej Chrobrego granicy,
Ciał się najedzą, krwią całe opłyną,
I skrzydła wreszcie na spoczynek zwiną;
Gdy wróg ostatni wyda krzyk boleści,
Umilknie, światu swobodę obwieści —
Wtenczas — dębowym liściem uwieńczeni,
Rzuciwszy miecze, siędą576 rozbrojeni
Rycerze nasi, zechcą słuchać o przeszłości!
Wtenczas zapłaczą nad ojców losami,
I wtenczas łza ta ich lica nie splami.

Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości,
W całej przeszłości i w całej przyszłości,
Jedna już tylko dziś kraina taka,
W której jest trochę szczęścia dla Polaka:



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1901Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty jak pierwsze kochanie,
Niezaburzony błędów przypomnieniem,
Niepodkopany nadziei złudzeniem,
Ani zmieniony wypadków strumieniem.

Te kraje rad bym myślami powitał,
Gdziem rzadko płakał, a nigdy nie zgrzytał:
Kraje dzieciństwa, gdzie człowiek po świecie
Biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie
Miłe i piękne, jadowite rzucił,
Ku pożytecznym oka nie odwrócił.

Ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny,
Jak świat jest boży, tak on był nasz własny!
Jakże tam wszystko do nas należało,
Jak pomnim wszystko, co nas otaczało:
Od lipy, która koroną wspaniałą
Całej wsi dzieciom użyczała cienia,
Aż do każdego strumienia, kamienia,
Jak każdy kącik ziemi był znajomy
Aż po granicę — po sąsiadów domy.

A jeśli czasem i Moskal się zjawił,
Tyle nam tylko pamiątki zostawił,
Że był w błyszczącym i pięknym mundurze:
Bo węża tylko znaliśmy po skórze577.
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I tylko krajów tych obywatele
Jedni zostali wierni przyjaciele,
Jedni dotychczas sprzymierzeńcy pewni!
Bo któż tam mieszkał? Matka, bracia, krewni,
Sąsiedzi dobrzy!… Kogo z nich ubyło,
Jakże tam o nim czule się mówiło!
Ile pamiątek, jaka żałość długa,
Tam, gdzie do pana przywiązańszy578 sługa
Niż w innych krajach małżonka do męża;
Gdzie żołnierz dłużej żałuje oręża
Niż tu syn ojca; po psie płaczą szczerze
I dłużej niż tu lud po bohaterze.

I przyjaciele wtenczas pomogli rozmowie.
I do pieśni rzucali mi słowo po słowie:
Jak bajeczne żurawie, na dzikim ostrowie579,
Nad zaklętym pałacem przelatując wiosną,
I słysząc zaklętego chłopca skargę głośną,
Każdy ptak chłopcu jedno pióro rzucił:
On zrobił skrzydła i do swoich wrócił…
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O, gdybym kiedyś dożył tej pociechy,
Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy;
Żeby wieśniaczki kręcąc kołowrotki,
Gdy odśpiewają ulubione zwrotki
O tej dziewczynie, co tak grać lubiła,
Że przy skrzypeczkach gąski pogubiła,
O tej sierocie, co piękna jak zorze,
Zaganiać ptastwo szła w wieczornej porze:
Gdyby też wzięły wieśniaczki do ręki
Te księgi proste jako ich piosenki!…

Tak za dni moich przy wiejskiej zabawie,
Czytano nieraz pod lipą na trawie
Pieśń o Justynie580, powieść o Wiesławie581;
A przy stoliku drewnianym pan włodarz582

Albo ekonom583, lub nawet gospodarz,
Nie bronił czytać i sam słuchać raczył,
I młodszym rzeczy trudniejsze tłumaczył,
Chwalił piękności, a błędom wybaczył.

I zazdrościła młodzież wieszczów sławie,
Która tam dotąd brzmi w lasach i w polu,
I którym droższy niż laur Kapitolu584,
Wianek rękami wieśniaczki usnuty
Z modrych585 bławatków i zielonej ruty…
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Przypisy:

1Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie — za czasów 
Rzeczypospolitéj Polskiej egzekwowanie wyroków sądowych 
było bardzo trudne w kraju, gdzie władza wykonawcza 
nie miała prawie żadnej policji pod swymi rozkazami, 
a obywatele możni trzymali nadworne pułki, niektórzy 
nawet, jak książęta Radziwiłłowie, kilkunastotysięczne 
wojska. Żałujący więc, uzyskawszy dekret, musiał 
po egzekucją udawać się do stanu rycerskiego, to jest 
do szlachty, przy której była także władza wykonawcza. 
Zbrojni krewni, przyjaciele i powietnicy ciągnęli z dekretem 
w ręku i w towarzystwie woźnego, zdobywali (często 
nie bez rozlewu krwi) dobra przysądzone żałującemu, 
które woźny legalnie tradował lub w posesją oddawał. 
Taka egzekucja zbrojna dekretu nazywała się zajazdem. 
W dawnych czasach, póki szanowano prawa, najmożniejsi 
panowie nie śmieli się opierać wyrokom; rzadko zdarzały się 
zbrojne napaści, a gwałt prawie nigdy nie uszedł bezkarnie. 
Zepsucie publicznych obyczajów w Rzeczypospolitej 
namnożyło zajazdów, które ciągle mieszały spokojność Litwy. 
[przypis autorski]
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2Panno święta (…) w Ostrej świecisz Bramie — Wszyscy 
w Polszcze wiedzą o obrazie cudownym N. P. na Jasnej 
Górze w Częstochowie. W Litwie, słyną cudami obrazy N. P. 
Ostrobramskiej w Wilnie, Zamkowej w Nowogródku, tudzież 
Żyrowieckiej i Boruńskiej. [przypis autorski]

3od (…) matki (…) ofiarowany (daw.) — ofiarowany przez 
matkę. [przypis edytorski]

4świerzop (daw.) — pospolity chwast polny 
o złocistożółtych kwiatach. [przypis edytorski]

5dzięcielina (reg.) — gatunek koniczyny. 
[przypis edytorski]

6ruczaj (poet.) — potok, strumień. [przypis edytorski]
7chędogi (daw.) — schludny. [przypis edytorski]
8użątek — zebrane plony, zżęte zboże. [przypis edytorski]
9kopica (daw.) — kopa siana lub zboża. [przypis edytorski]
10smugi — tu zapewne: odrębne pasma poszczególnych 

pól. [przypis edytorski]
11ugór — pole nieuprawiane przez dłuższy czas. 

[przypis edytorski]
12na wciąż (reg.) — na oścież. [przypis edytorski]
13od powicia (daw.) — od urodzenia; powić: urodzić 

dziecko. [przypis edytorski]
14Kościuszko, Tadeusz (1746–1817) — Najwyższy 

Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej podczas insurekcji 
1794 roku, zwanej kościuszkowską, wszczętej przeciw Rosji 
i Prusom. [przypis edytorski]
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15czamarka (z pers. dżame, dżamera; a. czame, czamera) 
— dawne męskie ubranie wierzchnie; długa sukmana 
zakładana na żupan, zapinana pod szyję, z długimi rękawami 
(niekiedy sięgającymi do ziemi), używana przez duchownych 
(prałatów i kanoników), modna wśród szlachty polskiej 
za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, zwł. podczas 
Sejmu Wielkiego, jako ubiór podobny do stroju narodowego. 
[przypis edytorski]

16Rejtan, Tadeusz (1742–1780) — uczestnik konfederacji 
barskiej, poseł ziemi nowogródzkiej na Sejm Rozbiorowy 
(1773–1775), zgodnie z instrukcjami otrzymanymi w swoim 
okręgu starał się „bronić całości Polski”; wraz z innymi 
posłami próbował nie dopuścić do zatwierdzenia traktatu 
rozbiorowego przez zawiązaną na sejmie konfederację 
pod przewodnictwem księcia Adama Ponińskiego, a gdy 
to się nie powiodło, Rejtan miał własnym ciałem zagrodzić 
drogę posłom wychodzącym z sali obrad (scena ta znana 
jest z obrazu Jana Matejki Rejtan); po sejmie Rejtan wrócił 
na Litwę i według tradycji popadł w obłęd, a następnie 
popełnił samobójstwo z rozpaczy. [przypis edytorski]

17Fedon — jeden z dialogów filozoficznych Platona 
poświęcony tematyce postawy człowieka wobec śmierci, 
a także kwestii samobójstwa, które, jakkolwiek z zasady jest 
czynem nagannym, niekiedy może być usprawiedliwione 
przez nadzwyczajne okoliczności. [przypis edytorski]
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1907Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

18Żywot Katona — to tytuł dzieła Plutarcha, biografia 
Katona Młodszego (95–46 p.n.e.), rzym. polityka, 
filozofa stoika, nieprzejednanego zwolennika republiki, 
który uchodził za wzór cnót obywatelskich i uczciwości. 
W walce o władzę między Cezarem a Pompejuszem Katon 
stanął po stronie tego ostatniego, a jego klęskę uznał 
za równoznaczną upadkowi republiki i z tego powodu 
popełnił samobójstwo w Utyce (stąd zwany jest też Katonem 
Utyceńskim). [przypis edytorski]

19Jasiński, Jakub (1761–1794) — gen. podczas insurekcji 
kościuszkowskiej, dowodził powstaniem w Wilnie; zginął 
podczas Rzezi Pragi 4 listopada 1794 r. broniąc Warszawy 
przed wojskami Suworowa. [przypis edytorski]

20Korsak, Tadeusz (1741–1794) — dowodził pospolitym 
ruszeniem w okolicach Wilna podczas powstania 
kościuszkowskiego; zginął podczas Rzezi Pragi 4 listopada 
1794 r. broniąc Warszawy przed wojskami Suworowa. 
[przypis edytorski]

21szaniec — ziemne umocnienie składające się z wału 
i rowu, stosowane do końca XIX w. w celu obrony stanowisk 
artylerii. [przypis edytorski]

22kurantowy — posiadający kurant, czyli mechanizm 
umieszczony w zegarze wygrywający jakąś melodię. 
[przypis edytorski]

23wniście (daw.) — wejście. [przypis edytorski]
24ľalkowa (daw.) — wnęka lub pokoik sypialny. 

[przypis edytorski]
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1908Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

25ochmistrzyni (daw.) — kobieta mająca nadzór nad 
żeńską służbą na dworze królewskim lub magnackim; 
kobieta zarządzająca gospodarstwem w dużym majątku. 
[przypis edytorski]

26lewkonia — ozdobna roślina o silnie pachnących 
kwiatach. [przypis edytorski]

27porznięty — dziś: porżnięty. [przypis edytorski]
28w cyfrę powiązany płotek — płotek zbudowany 

z patyków a. sztachetek powiązanych na krzyż w taki 
sposób, że tworzą znak X, przypominając cyfry rzymskie. 
[przypis edytorski]

29chybki (daw.) — szybki i zwinny. [przypis edytorski]
30od kogoś — tu: przez kogoś. [przypis edytorski]
31błonie — duża przestrzeń, równina pokryta trawą. 

[przypis edytorski]
32rany (daw.) — wczesny. [przypis edytorski]
33w domu Sędziego — Rząd rosyjski nigdy w krajach 

podbitych nie obala od razu praw i instytucji cywilnych, 
ale je powoli ukazami podkopuje i roztacza. W Małorosji 
na przykład utrzymano aż do ostatnich czasów Statut 
Litewski, ukazami odmieniony. Litwie zostawiono całe 
dawne urządzenie sądów cywilnych i kryminalnych. 
Obierani są więc po dawnemu sędziowie ziemscy i grodzcy 
w powiatach i sędziowie główni w guberniach. Ale 
że apelacja idzie do Petersburga, do mnogich różnego 
stopnia instancji, przy sądach więc miejscowych ledwie 
pozostał cień dawnej powagi tradycyjnej. [przypis autorski]
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1909Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

34pan Wojski — Wojski (tribunus) bywał niegdyś z urzędu 
opiekunem żon i dzieci szlachty w czasie pospolitego 
ruszenia. Od dawnego czasu urząd ten bez obowiązków 
stał się tytularnym. W Litwie jest zwyczajem, iż osobom 
poważnym nadaje się przez grzeczność jakikolwiek tytuł 
dawny. Mianują na przykład sąsiedzi przyjaciela swego 
Oboźnym, Stolnikiem lub Podczaszym. Rząd rosyjski 
zabraniał podobnych tytułów i pragnąłby je śmiesznością 
okryć, a wprowadzić na ich miejsce tytułowanie podług rang 
swojej hierarchii, do której Litwini dotąd wielki wstręt mają. 
[przypis autorski]

35puderman — płaszcz osłaniający przed kurzem; 
krótka peleryna zakładana na ubranie podczas czesania 
i pudrowania. [przypis edytorski]

36podkomorzy — Podkomorzy, niegdyś urzędnik 
znakomity i poważny, Princeps Nobilitatis, za rządu 
rosyjskiego stał się tylko tytularnym. Sądził jeszcze niekiedy 
sprawy graniczne, ale na koniec i tę część jurysdykcji utracił. 
Teraz zastępuje czasem marszałka i mianuje komorników, 
czyli mierniczych powiatowych. [przypis autorski]

37znijść (daw.) — zejść. [przypis edytorski]
38kontusz — wierzchni strój męski, długa suknia zapinana 

z przodu, z rozciętymi rękawami. [przypis edytorski]
39bieżyć (daw.) — iść, zmierzać. [przypis edytorski]
40poruczyć — powierzyć komuś z zaufaniem zrobienie 

czegoś. [przypis edytorski]
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1910Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

41woźny — Woźny albo jenerał, wybrany uchwałą 
trybunalską lub sądową ze szlachty osiadłej, roznosił pozwy, 
ogłaszał intromisje, robił wizje, przywoływał aktoraty 
etc. Pospolicie drobna szlachta urząd ten sprawowała. 
[przypis autorski]

42czeladź (daw.) — służba u magnatów i szlachty. 
[przypis edytorski]

43sekwestr — zajęcie majątku w celu zapewnienia realizacji 
dochodzonego roszczenia. [przypis edytorski]

44kądziel (daw.) — linia żeńska rodziny. 
[przypis edytorski]

45wojaż (z fr.) — podróż. [przypis edytorski]
46ukaz — w daw. Rosji zarządzenie wydane przez cara. 

[przypis edytorski]
47palestra — ogół adwokatów; adwokatura. 

[przypis edytorski]
48refektarz (daw.) — sala jadalna. [przypis edytorski]
49podkomorzy — od XIV w. urzędnik ziemski 

rozstrzygający spory graniczne. [przypis edytorski]
50kwestarz (daw.) — członek zakonu żebrzącego, 

zbierający datki (kwestujący) na utrzymanie klasztoru. 
[przypis edytorski]

51chołodziec — rodzaj zupy współcześnie nazywany 
chłodnikiem; zabielany barszcz z buraków podawany 
na zimno. [przypis edytorski]

52dziewica (daw.) — młoda, niezamężna kobieta. 
[przypis edytorski]
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1911Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

53węgrzyn (daw.) — słodkie wino węgierskie. 
[przypis edytorski]

54jachał (daw.) — dziś popr.: jechał. [przypis edytorski]
55powinny — tu: należny, stosowny. [przypis edytorski]
56Wespazyjanus nie wąchał pieniędzy — Wespazjan  

(9 n.e.–79 n.e.), właśc. Titus Flavius Vespasianus cesarz 
rzymski, założyciel dynastii Flawiuszów, reformator 
i reorganizator państwa rzym.; do tradycji weszło kilka 
jego sentencji, m.in. pecunia non olet (łac.): pieniądze 
nie śmierdzą, zdanie to miało być komentarzem do jego 
decyzji o wprowadzeniu podatku od toalet publicznych. 
[przypis edytorski]

57myślili (daw.) — dziś popr.: myśleli. [przypis edytorski]
58tabakiera — płaskie pudełeczko na tabakę. 

[przypis edytorski]
59młode — w innej wersji tekstu w tym miejscu: obce. 

[przypis edytorski]
60Nogajowie — turecki lud zamieszkujący Kaukaz. 

[przypis edytorski]
61toaleta (daw.) — elegancka suknia przeznaczona 

na specjalne uroczystości. [przypis edytorski]
62zapustny (daw.) — karnawałowy. [przypis edytorski]
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1912Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

63raróg — Raróg, ptak z gatunku jastrzębia. Wiadomo, 
że za jastrzębiami drobne ptastwo, szczególnie jaskółki, 
tłumnie upędzają się. Stąd przysłowie: latać jak za rarogiem. 
raróg: gatunek ptaka drapieżnego z rzędu sokołowatych, 
występuje na równinach, łąkach i stepach oraz obszarach 
skalistych Eurazji, osiąga rozmiary ciała przekraczające 50 
cm przy rozpiętości skrzydeł do 130 cm; wszechstronny 
myśliwy, poluje na gryzonie, ssaki (np. zające), ptaki 
(kuropatwy, cietrzewie, kaczki, gęsi i łabędzie); tradycyjnie 
wykorzystywany w sokolnictwie, obecnie pod ochroną; 
w mit. słowiańskiej raróg, związany z bogiem nieba i ognia 
Swarogiem, to demon ognia, przynoszący szczęście, 
pokrewny występującemu w ros. opowieściach lud. 
żar-ptakowi: powiedzenie o uganianiu się za rarogiem 
może być związane raczej z tymi mityczno-baśniowymi 
wyobrażeniami; red. WL]. [przypis autorski]

64harbajtel — siatka zakładana na włosy z tyłu peruki. 
[przypis edytorski]

65ekwipaż (daw.) — lekki, luksusowy pojazd konny. 
[przypis edytorski]

66Pański — tu: Boski; (pochodzący od) Pana Boga. 
[przypis edytorski]

67Zakon (daw.) — Testament jako część Biblii. 
[przypis edytorski]

68alternata (z łac.) — przemiana. [przypis edytorski]
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69wawrzyn — laur; drzewko o wiecznie zielonych, 
aromatycznych liściach; symbol chwały zwycięstwa. 
[przypis edytorski]

70zyz (daw.) — zez. [przypis edytorski]
71armistycjum (daw.) — rozejm, zawieszenie broni. 

[przypis edytorski]
72awanpost (daw.) — wysunięta ku nieprzyjacielowi 

placówka ubezpieczająca. [przypis edytorski]
73drużka (z ros.) — przyjaciel. [przypis edytorski]
74szuba (daw.) — długie wierzchnie okrycie podbite 

futrem. [przypis edytorski]
75Suwarow — właśc. Aleksandr Wasiljewicz Suworow 

(1729–1800) głównodowodzący (generalissimus) 
armii carskiej, marszałek polny Austrii, wybitny wódz 
i teoretyk wojskowości; walczył przeciw konfederacji 
barskiej w l. 1769–1772 (bitwy pod Orzechowem, 
Lanckoroną i Stołowiczami; oblężenie Wawelu), wykazał 
się umiejętnościami taktycznymi podczas wojen rosyjsko-
tureckich (1773–1774 i 1787–1791; m.in. zdobycie twierdzy 
Izmaił), walnie przyczynił się do zwycięstwa Rosji nad 
wojskami insurekcji kościuszkowskiej (odpowiedzialny 
za rzeź ludności Pragi podczas szturmu na Warszawę 4 XI 
1774) i do 31 I 1796 pozostał w Polsce jako dowódca wojsk 
okupacyjnych; brał również udział w walkach drugiej koalicji 
antyfrancuskiej z rewolucyjną Francją dowodząc armią 
rosyjską i austriacką we Włoszech (m.in. bitwy nad Trebbią 
i pod Novi). [przypis edytorski]
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76wytuzać (daw.) — pobić, wytargać, wytarmosić. 
[przypis edytorski]

77Że Bonapart czarował (…) — Mnóstwo krąży powieści 
między prostym ludem rosyjskim o czarach Bonapartego 
i Suwarowa. [przypis autorski]

78kibić (daw.) — talia. [przypis edytorski]
79gors — dekolt sukni. [przypis edytorski]
80brabanckie koronki — koronki o wzorze wijących się 

gałązek na tiulowym tle, wyrabiane w Brugii w XVII–XVIII 
w. [przypis edytorski]

81stoła — dziś popr. forma D. lp r.m.: stołu. 
[przypis edytorski]

82Asesora z Rejentem (…) — Asesorowie składają policją 
ziemską powiatu. Wedle ukazów czasem bywają obierani 
przez obywateli, czasem naznaczeni od rządu; ci ostatni 
zowią się koronni. Sędziowie apelacyjni zowią się także 
asesorami, ale tu nie o nich mowa. Rejenci aktowi zarządzają 
kancelarią; dekretowi piszą wyroki, wszyscy zaś mianowani 
z ręki pisarzów sądowych. [przypis autorski]

83kusy — z obciętym ogonem. [przypis edytorski]
84chartu — dziś popr. forma C. lp r.m.: chartowi. 

[przypis edytorski]
85jak naoczne świadki — dziś popr.: jak naoczni 

świadkowie. [przypis edytorski]
86było przeznaczono — dziś popr: było przeznaczone. 

[przypis edytorski]
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87chłopcowi — dziś popr. forma C lp r.m.: chłopcu. 
[przypis edytorski]

88rówiennica (daw.) — rówieśnica. [przypis edytorski]
89flinta — strzelba skałkowa. [przypis edytorski]
90Józef hrabia Niesiołowski — ostatni Wojewoda 

Nowogródzki, był prezesem Rządu rewolucyjnego w czasie 
powstania Jasińskiego. [przypis autorski]

91Jerzy Białopiotrowicz — ostatni Pisarz W. Ks. 
Litewskiego, czynnie należał do powstania Litwy 
pod Jasińskim. Sądził więźniów stanu w Wilnie. Mąż dla cnót 
i patriotyzmu bardzo szanowany w Litwie. [przypis autorski]

92młodzież — tu: wyłącznie młodzi mężczyźni. 
[przypis edytorski]

93pas słucki, pas lity — w Słucku sławna była fabryka 
złotogłowu i pasów litych na całą Polskę; udoskonalona 
staraniem Tyzenhauza. [przypis autorski]

94Wokanda — wąska podługowata książeczka, na której 
spisywano nazwiska stron procesujących wedle porządku 
aktoratów. Każdy adwokat i woźny musiał mieć takową 
wokandę. [przypis autorski]

95Alpów — dziś popr. forma D.: Alp. [przypis edytorski]
96jenerał (daw) — generał. [przypis edytorski]
97Rzucił w oczy Francuzów sto krwawych sztandarów (…) 

— Jenerał Kniaziewicz wysłany przez armię włoską złożył 
Dyrektoriatowi zdobyte chorągwie. [przypis autorski]
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98Jabłonowski — Książę Jabłonowski, dowodzący Legią 
Naddunajską, umarł w Saint Domingo i cała prawie legia tam 
zginęła. W emigracji jest kilku weteranów pozostałych z owej 
nieszczęsnej wyprawy, między innymi Jenerał Małachowski. 
[przypis autorski]

99ziemianów — dziś popr. D. lm: ziemian. 
[przypis edytorski]

100rynsztunek (daw.) — pełne wyposażenie rycerza i jego 
konia; dziś: komplet przedmiotów mających określone 
zastosowanie. [przypis redakcyjny]

101świerkać — dziś popr.: ćwierkać, czyli wydawać krótki, 
wysoki dźwięk. [przypis redakcyjny]

102surge puer (łac.) — wstawaj, chłopcze. 
[przypis redakcyjny]

103pasek z ogórkami — pas z rodzajem frędzli splecionych 
z ozdobnych, grubych sznurów. [przypis edytorski]

104skowycze — dziś popr. skowyczy. [przypis edytorski]
105szczwacz (daw.) — członek służby łowieckiej, osoba 

zajmująca się układaniem chartów i ogarów do polowania. 
[przypis redakcyjny]

106dojeżdżacz (daw.) — członek służby łowieckiej, osoba 
ścigająca z chartami i ogarami zwierzynę podczas polowania. 
[przypis redakcyjny]

107wtenczas — dziś popr.: wtedy. [przypis redakcyjny]
108opoka — kamień, skała. [przypis redakcyjny]
109chyży — szybko poruszający się. [przypis redakcyjny]
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110wyczha — w słownictwie łowieckim jest to 
okrzyk zachęcający psy do rzucenia się na zwierzynę. 
[przypis redakcyjny]

111stryflaste buty — buty ze sztylpami, obramowaniem 
u góry cholewy. [przypis edytorski]

112pantalony (daw.) — spodnie. [przypis redakcyjny]
113dżokej (z ang.) — zawodowy jeździec biorący udział 

w wyścigach konnych. Fakt, że Hrabia tak nazywał swoich 
służących, potwierdza jedynie, jak bardzo hołdował 
angielskiej modzie. [przypis redakcyjny]

114pozrzeć — zjeść. [przypis redakcyjny]
115liberia — oficjalny strój służby królewskiej lub 

maganckiej. [przypis redakcyjny]
116herbowe klejnoty — znaki herbowe, elementy wizualne 

tworzące herb. [przypis edytorski]
117klucznik (daw.) — osoba zarządzająca kluczami do 

majątku ziemskiego, osoba mająca pod swoim zarządem 
klucze do czegoś. [przypis redakcyjny]

118kutas (daw.) — frędzel; ozdoba pasmanteryjna. 
[przypis edytorski]

119nasieka — broń podobna do maczugi. Nasiekę 
wykonywano w ten sposób, że siekierą albo toporem 
nasiekiwano młode dęby lub brzozy i w powstałe szpary 
wciskano ostre kamienie. W ciągu kilku lat kamienie 
wrastały w drzewo, które po ścięciu było groźną bronią. 
[przypis redakcyjny]

120graf (niem.) — hrabia. [przypis redakcyjny]
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121palcat (daw.) — kij używany do wprawiania się 
w szermierce. [przypis redakcyjny]

122bachmat (daw.) — koń. [przypis redakcyjny]
123kufa — duża drewniana beczka używana w winiarstwie 

i piwowarstwie. [przypis redakcyjny]
124chor — dziś popr.: chór. [przypis redakcyjny]
125organ (tu forma B., lp.) — dziś popr.: organy; największy 

dęty instrument klawiszowy. [przypis redakcyjny]
126I w organ i w rozliczne instrumenty grała (…) 

— w dawnych zamkach stawiano na chorach organy. 
[przypis autorski]

127cug (daw.) — zaprzęg składający się z czterech lub 
sześciu koni zaprzęgniętych parami. [przypis redakcyjny]

128familiant — członek rodziny; tu: skoligacony z wielkimi 
rodami szlacheckimi. [przypis edytorski]

129paliwoda (starop.) — zawadiaka; człowiek 
gwałtowny, nerwowy, niepohamowany w swych reakcjach. 
[przypis edytorski]

130czarna polewka — podana u stołu paniczowi 
starającemu się o rękę panny oznaczała rekuzę, 
czyli odrzucenie propozycji małżeństwa; red. WL]. 
[przypis autorski]

131lamus (daw.) — budynek gospodarczy stawiany przy 
dworach. [przypis redakcyjny]

132karabela — szabla noszona przez szlachtę polską. Miała 
rękojeść w kształcie głowy orła. [przypis redakcyjny]



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1919Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

133dwiestu — dziś popr. forma D.: dwustu. 
[przypis edytorski]

134burgrabia (z niem.) — urzędnik w zamkach pełniący 
funkcje sądownicze i wojskowe. [przypis redakcyjny]

135Anglii — zgodnie z metrum wiersza należy czytać ten 
wyraz jako trzysylabowy: Ang-li-i. [przypis edytorski]

136zoczyć — zobaczyć. [przypis edytorski]
137kukuruza — dziś popr.: kukurydza. [przypis redakcyjny]
138harbuz — dziś popr.: arbuz. [przypis redakcyjny]
139przykop (daw.) — rów biegnący wzdłuż czegoś, tutaj: 

grządek. [przypis redakcyjny]
140bielizna (daw.) — biała sukienka, współ. odzież spodnia. 

[przypis redakcyjny]
141rokita — wierzba. [przypis redakcyjny]
142domie — dziś popr. Ms. lp: domu. [przypis redakcyjny]
143uszak (archit.) — element dekoracyjny, występ z linii 

obramienia w górnych narożach okien i drzwi; poszerzenie 
obramienia okiennego. [przypis edytorski]

144flinta — strzelba myśliwska. [przypis redakcyjny]
145wiciny — Wiciny są to wielkie statki na Niemnie, 

którymi Litwini prowadzą handel z Prusami, spławiając 
zboża i biorąc w zamian za nie towary kolonialne. 
[przypis autorski]

146półgęsek (daw.) — połowa tylnej części gęsi bez nogi 
i bez kości, obszyta w gęsią skórę i uwędzona. Rodzaj wędliny 
z gęsi. [przypis redakcyjny]
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147kumpie (daw.) — wędlina wieprzowa. 
[przypis redakcyjny]

148kabała — wróżba z kart tarota. [przypis redakcyjny]
149imać (daw.) — łapać, chwytać. [przypis edytorski]
150nierozstrzygniony — dziś popr.: nierozstrzygnięty. 

[przypis edytorski]
151niepewno — dziś: niepewne; nie jest pewne. 

[przypis edytorski]
152mimojazdem — dziś: mimochodem. [przypis edytorski]
153kotna — będąca w ciąży; o kotce, zajęczycy lub owcy. 

[przypis redakcyjny]
154czynownik — urzędnik państwowy w Rosji carskiej. 

[przypis redakcyjny]
155kilkoro chartów — dziś popr. forma B. lm: kilka chartów. 

[przypis edytorski]
156zadławiony — uduszony. [przypis edytorski]
157alteracja (daw., z łac. alteratio: zmiana) — wzburzenie, 

niepokój. [przypis edytorski]
158jegermajster (niem.) — łowca, myśliwy. 

[przypis redakcyjny]
159policmajster (niem.) — policjant. [przypis redakcyjny]
160mariasz (daw.) — rodzaj gry w karty. 

[przypis redakcyjny]
161pamfil (daw.) — dama atutowa w grze w mariasza. 

[przypis redakcyjny]
162gorącość — dziś popr. forma rzecz. r.n.: gorąco. 

[przypis edytorski]
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163tkanka (…) pajęcza — pajęczyna. [przypis redakcyjny]
164trzymać — utrzymywać, uważać, sądzić. 

[przypis edytorski]
165tylko co (…) nie wybił — o mało co nie wybił. 

[przypis edytorski]
166uszak — element dekoracyjny, występ z linii obramienia 

w górnych narożach okien i drzwi; poszerzenie obramienia 
okiennego. [przypis redakcyjny]

167Janus (mit. rzym.) — jedno z najważniejszych bóstw 
staroitalskich, bóg początków i momentów przejścia, 
utożsamiany niekiedy z bogiem poranków, Matutynem; od 
jego imienia pochodzi łac. nazwa miesiąca rozpoczynającego 
rok, stycznia: Ianuarius; patron umów i sojuszów; opiekun 
drzwi, bram i mostów; miał władzę nad przeszłością 
i przyszłością, niebem i ziemią; przedstawiany był 
zwyczajowo z dwiema twarzami, jego atrybutami były klucze 
i laska. [przypis redakcyjny]

168pleczysty — mający szerokie plecy. [przypis redakcyjny]
169jurysta (daw.) — prawnik. [przypis redakcyjny]
170kot — w gwarze myśliwskiej: zając. [przypis edytorski]
171pika — rodzaj broni podobnej do dzidy. 

[przypis redakcyjny]
172włóka — daw. jednostka miary powierzchni, równa 30 

morgom, tj. wynosząca ok. 18 ha. [przypis edytorski]
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173Książę Dominik — Ks. Dominik Radziwiłł, wielki 
miłośnik polowania, emigrował do Księstwa Warszawskiego 
i wystawił własnym kosztem pułk jazdy, którym dowodził. 
Umarł we Francji. Na nim zgasła linia męska książąt 
na Ołyce i Nieświeżu, największych panów w Polszcze 
i zapewne w Europie. [przypis autorski]

174Mejen — odznaczył się w wojnie narodowej 
za Kościuszki. Dotąd pokazują pod Wilnem okopy 
Mejenowskie. [przypis autorski]

175kaszemirowy — dziś popr.: kaszmirowy; zrobiony 
z delikatnej, szlachetnej wełny. [przypis redakcyjny]

176na sad — dziś popr.: do sadu. [przypis edytorski]
177kukuruza — dziś: kukurydza. [przypis edytorski]
178ochmistrzyni — w dawnej Polsce: kobieta mająca nadzór 

nad żeńską służbą na dworze królewskim lub magnackim; 
kobieta zarządzająca gospodarstwem w dużym majątku. 
[przypis edytorski]

179różnofarbny — różnobarwny, różnokolorowy. 
[przypis edytorski]

180szczyr — roślina z rodziny wilczomleczowatych 
(Mercurialis). [przypis edytorski]

181ślaz — malwa; gatunek rośliny o kielichowatych 
kwiatach, posiadającej wiele odmian. [przypis edytorski]

182widomy (daw.) — widoczny. [przypis edytorski]
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183róg Amaltei (mit. gr.) — róg obfitości; Zeus jako 
niemowlę chował się wśród nimf górskich w grocie idajskiej 
i był karmiony mlekiem kozy Almatei; kiedy Alamtea 
złamała jeden ze swoich rogów, Zeus pobłogosławił go 
tak, że od tamtej pory napełniał się on wszystkim, czego 
zapragnął jego posiadacz. [przypis redakcyjny]

184kraska — jaskrawo upierzony ptak. [przypis redakcyjny]
185wniście — wejście. [przypis edytorski]
186jagoda (daw.) — policzek. [przypis redakcyjny]
187liczman — coś bezwartościowego; metalowy żeton 

zastępujący monetę. [przypis redakcyjny]
188grząd — grządek. [przypis edytorski]
189szpaler — dwa szeregi drzew lub krzewów tworzące 

aleję. [przypis redakcyjny]
190mietlica — wysoka trawa o drobnych kłoskach 

zebranych w wiechy. [przypis redakcyjny]
191elizejskie cienie — dusze zmarłych, które wg mit. 

gr. miały przebywać po śmierci na Polach Elizejskich. 
[przypis redakcyjny]

192opończa — płaszcz z kapturem, bez rękawów, 
podobny do peleryny, noszony daw. jako ubranie podróżne. 
[przypis redakcyjny]

193kontusz — starop. wierzchni strój męski. 
[przypis redakcyjny]

194czerw (daw.) — pasożyt toczący owoce, drzewa, grzyby. 
[przypis redakcyjny]
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195dziwna (daw.) — co dziwne; co zadziwiające. 
[przypis edytorski]

196Którego pieśń nazywa grzybów pułkownikiem (…) — 
Znajoma w Litwie pieśń gminna o grzybach wychodzących 
na wojnę pod wodzą borowika. W tej pieśni opisane są 
własności grzybów jadalnych. [przypis autorski]

197okrasa (daw.) — ozdoba. [przypis redakcyjny]
198papier welinowy — luksusowy papier, bardzo gładki 

i cienki. [przypis redakcyjny]
199sarafan (z pers. sarapa: od stóp do głów; uroczysta 

szata) — daw. długi kaftan męski bez rękawów; dziś: rosyjski 
kobiecy strój ludowy, rodzaj długiej sukni z wysoką talią, 
bez rękawów a. z wszytymi rękawami z tkaniny bieliźnianej. 
[przypis edytorski]

200aśćka — waćpani a waćpanna; skrót od: waszmość pani, 
waszmość panna. [przypis edytorski]

201parentela (daw.) — pokrewieństwo. 
[przypis redakcyjny]

202palestrant (daw.) — członek palestry, czyli adwokat. 
[przypis redakcyjny]

203forytować (daw.) — darzyć kogoś lub coś szczególnymi 
względami, popierać, protegować. [przypis redakcyjny]

204fraszka — błahostka. [przypis redakcyjny]
205estyma — poważanie. [przypis redakcyjny]
206fawor (daw.) — przychylność. [przypis redakcyjny]
207wojażer (daw.) — podróżnik. [przypis redakcyjny]
208wstręt — tu: niechęć. [przypis edytorski]
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209pono (gw. a. lit.) — ponoć, podobno. [przypis edytorski]
210za czym (daw.) — po czym. [przypis edytorski]
211Tybur — właśc. Tyber (wł. Tevere, łac. Tiberis), jedna 

z największych rzek we Włoszech; ma źródło w Apeninach, 
zaś ujście do Morza Tyrreńskiego, przepływa przez Umbrię, 
Kampanię Rzymską i sam Rzym. [przypis edytorski]

212malarzów (D., lp., rodz. m.) — dziś popr.: malarzy. 
[przypis redakcyjny]

213menada (mit. gr.) — a. bachantka, towarzyszka 
Bachusa, boga wina. [przypis redakcyjny]

214ożyna (reg.) — jeżyna. [przypis redakcyjny]
215niepomału (daw.) — niemało, znacznie. 

[przypis edytorski]
216zżymać się (daw.) — oburzać się, gniewać. 

[przypis edytorski]
217przyrodzenie (daw.) — natura, przyroda. 

[przypis edytorski]
218ansambl (z fr. ensemble) — scena zbiorowa. 

[przypis redakcyjny]
219pejzażów — ze względu na melodię wiersza wyraz ten 

należy czytać jako trzysylabowy: pe-i-za-żów; dziś popr. 
forma D. lm: pejzaży. [przypis edytorski]
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220dwaj Brejgele — w malarstwie flamandzkim znani 
są dwaj artyści o tym samym imieniu i nazwisku: Pieter 
Brueghel starszy (1525–1569) i Pieter Brueghel młodszy 
(1564–1638), syn pierwszego. Pieter Brueghel młodszy 
zwany był także piekielnym (z hol. van der Helle) z powodu 
często występującego w jego malarstwie motywu piekła 
i ognia. Pieter Brueghel starszy zasłynął jako pejzażysta. 
[przypis redakcyjny]

221Ruisdal — Jacob Izaakszoon van Ruisdael (1628–1682), 
sławny malarz holenderski, pejzażysta. [przypis redakcyjny]

222Orłowski — znany malarz rodzajowy; na kilka lat 
przed śmiercią malować zaczął pejzaże. Umarł niedawno 
w Petersburgu. [przypis autorski]

223rozwity — rozwinięty. [przypis edytorski]
224niezabudka — niezapominajka. [przypis redakcyjny]
225krobeczka — koszyk z wilkiny. [przypis redakcyjny]
226za czym (daw.) — po czym. [przypis redakcyjny]
227pastka — pułapka. [przypis edytorski]
228obadwa — dziś popr.: obydwaj. [przypis edytorski]
229matecznik — trudno dostępne miejsce w puszczy, gdzie 

znajdują się legowiska zwierzyny. [przypis redakcyjny]
230szarwark — roboty pańszczyźniane w daw. Polsce przy 

drogach i mostach. [przypis redakcyjny]
231okulbaczyć — osiodłać konia; por. kulbaka: rodzaj 

siodła wojskowego, pokrytego skórą, zwykle o wysokim łęku 
przednim. [przypis edytorski]
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232pjawki — Rodzaj psów angielskich, małych i silnych, 
zwanych pijawkami, służy do łowów na wielkiego zwierza, 
szczególniej niedźwiedzia. [przypis autorski]

233Pies zowie się Sprawnikiem, a suka Strapczyną — 
Sprawnik, czyli kapitan sprawnik, naczelnik policji ziemskiej; 
Strapczy, rodzaj prokurora rządowego. Urzędnicy ci, mając 
często sposobność nadużywania władzy, w wielkim są 
obrzydzeniu u obywateli. [przypis autorski]

234oferta — tu: polecenie się opiece świętego, rodzaj 
modlitwy. [przypis edytorski]

235święty Hubert — opiekun myślistwa. [przypis edytorski]
236kować (daw.) — podkuwać. [przypis redakcyjny]
237Księga czwarta — Nb. [nota bene (łac.): warto zauważyć; 

red. WL. Niektóre miejsca w pieśni czwartej są pióra Stefana 
Witwickiego. [przypis autorski]

238kniaź — tytuł księcia panującego dawniej na Rusi 
i Litwie. [przypis edytorski]

239Witenes — książę litew. od 1295, starszy brat 
Giedymina; skutecznie walczył z najazdami krzyżackimi. 
[przypis edytorski]
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240Mindowe (ok. 1203–1263) — Mendog, wielki 
książę (1235–1253), a następnie król Litwy (1253–1263); 
doprowadził do zjednoczenia księstw plemiennych, osadził 
swego syna na podbitej Rusi Czarnej w Nowogródku; 
w 1251 r. przyjął chrzest, aby papież Innocenty IV wyraził 
zgodę na jego koronację, która odbyła się w 1253 r.; w 1261 
r. powrócił do wiary przodków i wspierał walczących 
z Krzyżakami pruskimi i inflanckimi Żmudzinów. Zginął 
w wyniku spisku miejscowych książąt; jego krwawe rządy 
i burzliwe dzieje stały się tematem dramatu Juliusza 
Słowackiego Mindowe (1829). [przypis edytorski]

241Giedymin (ok. 1275–1341) — lit. Gediminas, wielki 
książę litewski w latach 1316–1341, założyciel dynastii 
Giedyminowiczów, twórca mocarstwowej potęgi Litwy, dziad 
Jagiełły. [przypis edytorski]

242Lizdejko — litewski arcykapłan z czasów pogańskich; 
powszechnie uważany za protoplastę rodu Radziwiłłów. 
[przypis edytorski]

243Wilii — ze względu na melodię wiersza wyraz ten 
należy czytać jako trzysylabowy: Wi-li-i. [przypis edytorski]

244Ukołysany, marzył o wilku żelaznym — Podług tradycji, 
wielki książę Gedymin miał sen na Górze Ponarskiej o wilku 
żelaznym i za radą Wajdeloty Lizdejki założył miasto Wilno. 
[przypis autorski]
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245Kiejstut (ok. 1308/1310–1382) — książę trocki, syn 
Giedymina; rządził Litwą wspólnie z bratem Olgierdem 
od 1345; wielki książę litewski 1381–1382. W 1381 r. 
popadł w konflikt ze swoim bratankiem, Władysławem 
Jagiełłą, który uwięził stryja w Krewie, a następnie 
najprawdopodobniej kazał zgładzić. Z małżeństwa z Birutą, 
która wcześniej była kapłanką Praurimy w Połądze, Kiejstut 
miał synów Witolda i Zygmunta oraz córki Danutę Annę 
i Ryngałłę. [przypis edytorski]

246Olgierd (ok. 1296 lub ok. 1304–1377) — lit. Algirdas, 
wielki książę litewski, syn Giedymina; po śmierci ojca 
w 1341, otrzymał w spadku Auksztotę, czyli górną Litwę, 
rządził wspólnie z Kiejstutem, który otrzymał Żmudź. 
[przypis edytorski]

247Ostatni król, co nosił kołpak Witoldowy — Zygmunt 
August był podniesiony starożytnym obyczajem na stolicę 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, przypasał miecz 
i koronował się kołpakiem. Lubił bardzo myślistwo. 
[przypis autorski]

248Baublis — w powiecie rosieńskim, w majętności 
Paszkiewicza, Pisarza Ziemskiego, rósł dąb znany 
pod imieniem Baublisa, niegdyś w czasach pogańskich 
czczony jak świętość. We wnętrzu tego wygniłego olbrzyma, 
Paszkiewicz założył gabinet starożytności litewskich. 
[przypis autorski]
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249kwitnie gaj Mendoga pod farnym kościołem — niedaleko 
fary nowogródzkiej rosły starożytne lipy, których wiele 
wycięto około roku 1812. [przypis autorski]

250dąb gaduła Kozackiemu wieszczowi tyle cudów śpiewa — 
Ob. zob.; red. WL poema Goszczyńskiego Zamek Kaniowski. 
[przypis autorski]

251brusznica — borówka czerwona, zimotrwała krzewinka. 
[przypis edytorski]

252tram — duża belka, kloc drewna, pień. 
[przypis edytorski]

253jedlina — jodła. [przypis edytorski]
254kirasjer — żołnierz ciężkiej jazdy noszący kask i kirys 

(część zbroi płytowej chroniącej tułów żołnierza), uzbrojony 
w pistolet i pałasz. [przypis redakcyjny]

255driada (mit. gr.) — nimfa leśna mieszkająca 
w drzewach. [przypis redakcyjny]

256kolasa — lekki, odkryty pojazd konny, podobny do 
bryczki. [przypis edytorski]

257bobak — gryzoń blisko spokrewniony ze świstakiem. 
[przypis redakcyjny]

258z pozoru (starop.) — z wyglądu. [przypis redakcyjny]
259tyryjski — pochodzący z miasta Tyr; fenicki. 

[przypis edytorski]
260korab — łódź, okręt. [przypis redakcyjny]
261czworogranny — czworoboczny. [przypis edytorski]
262sklut (lit. skliutas) — siekierka, ciosak. 

[przypis edytorski]
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263arendarz (daw.; z łac. arendare: dzierżawić) — 
dzierżawca; karczmarz, szynkarz. [przypis edytorski]

264szarafan (z pers. sarapa: od stóp do głów; uroczysta 
szata) — a. sarafan, daw. długi kaftan męski bez rękawów; 
dziś: rosyjski kobiecy strój ludowy, rodzaj długiej sukni 
z wysoką talią, bez rękawów a. z wszytymi rękawami 
z tkaniny bieliźnianej. [przypis edytorski]

265kołomyjki z Halicza — kołomyjki, piosenki ruskie 
w rodzaju mazurów polskich [kołomyjka: rodzaj melodii 
i tańca ludowego, a także pieśni, związanej przede wszystkim 
z terenami Ukrainy, ale również Podolem, rejonami 
karpackimi, a także dalszymi krajami Europy południowo-
wschodniej, takimi jak Mołdawia czy Rumunia; tempo 
melodii jest żywe, metrum parzyste (zwykle 2/4), nieco 
wolniejsze zwrotki przeplatane są szybkimi refrenami; co 
charakterystyczne, tempo w miarę tańczenia przyspiesza; od 
tempa i metrum począwszy kołomyjka nie ma nic wspólnego 
z mazurkiem; red. WL.]. [przypis autorski]

266mazur — wywodzący się z regionu Mazowsza taniec 
o żywym tempie i metrum 3/4, charakteryzujący się 
akcentowaniem drugiej i trzeciej części taktu; w XIX w. stał 
się popularny na dworach szlacheckich; uznawany za polski 
taniec narodowy; w wersji melodii stylizowanej na mazura 
występuje pod nazwą mazurka. [przypis edytorski]

267Auzoni — mieszkańcy Italii. [przypis edytorski]
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268ową piosenkę (…) polskie trąby legijonów — Pieśń 
Legionów Polskich we Włoszech, zwana też Mazurkiem 
Dąbrowskiego, której tekst został napisany w lipcu 1797 r. 
przez Józefa Wybickiego, zaś melodia oparta na motywach 
ludowego mazura; powstała we włoskim miasteczku 
Reggio nell’Emilia w Republice Cisalpińskiej (dziś we 
Włoszech), po raz pierwszy wykonana publicznie 20 lipca 
1797 r., przyjęta jako pieśń przez Legiony Dąbrowskiego, 
na początku roku 1798 znana była już we wszystkich 
zaborach w Polsce. [przypis edytorski]

269wicinny handel — uprawiany z pomocą wicin, 
tj. statków rzecznych, którymi spławiano towary; tym 
sposobem np. z Litwy do Królewca transportowano zboże, 
len i konopie, zaś w drugą stronę płynęły ładunki z solą 
i śledziami. [przypis edytorski]

270miejsce zwane pokuciem — Zaszczytne miejsce, gdzie 
dawniej stawiano bogów domowych, gdzie dotąd Rosjanie 
zawieszają obrazy. Tam wieśniak litewski sadza gościa, 
którego chce uczcić. [przypis autorski]

271reverendissime (łac.) — najwielebniejszy, 
najczcigodniejszy. [przypis edytorski]

272syzma — schizma, formalny rozdział między 
wyznawcami jednej religii, spowodowany różnicami 
doktrynalnymi; herezja. [przypis edytorski]

273drabować — korygować. [przypis edytorski]
274wsiędzie — dziś popr. forma: wsiądzie. 

[przypis edytorski]
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275widnokręga — dzis popr. forma D. lp: widnokręgu. 
[przypis edytorski]

276trzęsawica — bagno, trzęsawisko. [przypis edytorski]
277sklnić się — lśnić się. [przypis edytorski]
278robaczliwy — dziś popr.: robaczywy. [przypis edytorski]
279trzęski — grząski. [przypis edytorski]
280orłowie — dziś popr. forma lm: orły. [przypis edytorski]
281wczas (daw.) — wypoczynek; używać a. zażywać 

wczasu: odpoczywać. [przypis edytorski]
282cmentarz — w innych wydaniach: smętarz. 

[przypis edytorski]
283Orzeł, gdy mu dziób stary (…) już gardła nie żywi (…) 

— Dzioby wielkich ptaków drapieżnych z wiekiem coraz 
bardziej zakrzywiają się i na koniec wierzchnie ostrze, 
zagiąwszy się, dziób zamyka, i ptak z głodu umierać musi. 
To mniemanie gminne przyjęli niektórzy ornitologowie. 
[przypis autorski]

284Nie znajdują się nigdy martwych zwierząt kości (…) 
— Rzeczywiście, nie ma przykładu, aby znaleziono kiedy 
szkielet zdechłego zwierza. [przypis autorski]

285granie ogarów — odgłos szczekania psów myśliwskich. 
[przypis edytorski]

286wciśniony — dziś popr.: wciśnięty. [przypis edytorski]
287smyczem — dziś popr. forma N. lp: smyczą (r.ż.). 

[przypis edytorski]
288tłuszcza — tłum. [przypis edytorski]
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289kilką — dziś popr. N. lm r.m.: kilkoma. 
[przypis edytorski]

290w psów — dziś popr. forma: w psy. [przypis edytorski]
291konduktor — piorunochron. [przypis edytorski]
292myśliłbyś — dziś: myślałbyś. [przypis edytorski]
293szczwanie — od: szczwać: polować z hartami. 

[przypis edytorski]
294pijawka — tu: rodzaj psów używanych do polowań. 

[przypis edytorski]
295ptaszynka — Ptaszynki są to strzelby małego kalibru, 

w które kładzie się drobna kula. Dobrzy strzelcy z takich 
fuzyj ptaka w lot trafiają. [przypis autorski]

296szerpentyna — krzywa szabla używana od XV–XVIII 
wieku; serpentyna; karabela. [przypis edytorski]

297ochędożyć — wyczyścić, doprowadzić do porządku. 
[przypis edytorski]

298wycelił — dziś popr. forma: wycelował. 
[przypis edytorski]

299patynki — pantofle noszone przez kobiety od XV do 
XVIII w.; wykonane z drogocennych tkanin, haftowane, 
na wysokich, drewnianych podstawkach a. obcasach, 
wydawały podczas chodzenia stukot. [przypis edytorski]

300vulgo (łac.) — pospolicie, zwykle, powszechnie (zwany). 
[przypis edytorski]

301obadwa — dziś popr. forma: obydwaj. 
[przypis edytorski]
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302Zaczęło złoto kapać i błyskać na słońcu — W butelkach 
wódki gdańskiej bywają na dnie listki złota [przypis autorski]

303kirejka — a. kiereja, kierejka, wierzchnie ubranie 
męskie podbite futrem, z szerokimi rękawami; pierwotnie 
ubiór przejęty został od Turków, kiereje brane były jako łupy 
wojenne. [przypis edytorski]

304kot — tu: zając, szarak. [przypis edytorski]
305kutas — frędzel; ozdoba pasmanteryjna. 

[przypis edytorski]
306Maro — Publius Vergilius Maro, a. Wergilisz  

(70 p.n.e. – 19 p.n.e.), poeta rzym., autor Eneidy, eposu 
heroicznego opowiadającego dzieje przodka Rzymian, 
Eneasza, Bukolików (Eclogae), czyli zbioru idylli (sielanek) 
oraz Georgików, poematu opiewającego życie wiejskie. 
[przypis edytorski]

307królowa Dydo — Dydona (a. Elissa), według Eneidy 
Wergiliusza legendarna założycielka Kartaginy i jej 
pierwsza królowa; poetycki przydomek łac. Dido, Didona 
(wędrowniczka) nadał jej Wergiliusz. [przypis edytorski]

308taki ziemi kawał, który by się wołową skórą nakryć 
dawał — Królowa Dydo kazała porznąć na pasy skórę 
wołową i tym sposobem zamknęła w obrębie skóry obszerne 
pole, gdzie wystawiła Kartaginę. Wojski wyczytał opis tego 
zdarzenia nie w Eneidzie, ale zapewne w komentarzach 
scholiastów. [przypis autorski]

309rozbierać — tu: rozpatrywać, przemyśliwać, analizować. 
[przypis edytorski]
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310taradejka (ros. taratajka) — prosta bryczka bez resorów, 
używana w Polsce w XVIII w. [przypis edytorski]

311kładnie się — dziś popr.: kładzie się. [przypis edytorski]
312Ewangelii — zgodnie z melodią wiersza wyraz 

ten należy czytać jako pięciosylabowy: E-wan-ge-li-i. 
[przypis edytorski]

313kilku laty starszy — dziś popr. forma: o kilka lat starszy. 
[przypis edytorski]

314niełacno (daw.) — niełatwo. [przypis edytorski]
315pjanica — dziś popr.: pijanica. [przypis edytorski]
316trzewa — dziś popr.: trzewia. [przypis edytorski]
317ostrożasty — zaopatrzony w ostrogi. [przypis edytorski]
318ochmistrzyni (daw.) — kobieta mająca nadzór nad 

żeńską służbą na dworze królewskim lub magnackim; 
kobieta zarządzająca gospodarstwem w dużym majątku. 
[przypis edytorski]

319bogini rozkoszy — Afrodyta, w mit. gr. bogini miłości, 
jej rydwan był zaprzężony w gołębie. [przypis edytorski]

320lice (daw.) — a. lico, lica: twarz. [przypis edytorski]
321umurzany — brudny. [przypis edytorski]
322płeć (daw.) — cera. [przypis edytorski]
323parafianka (daw.) — osoba z prowincji. 

[przypis edytorski]
324siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
325pudermanik (zdrobn.) — puderman: płaszcz wierzchni 

okrywający przed kurzem a. nakładany podczas toalety dla 
ochrony stroju wyjściowego. [przypis edytorski]



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1937Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

326zżymać się — oburzać się, niecierpliwie reagować, 
gniewać. [przypis edytorski]

327palestra — prawnicy. [przypis edytorski]
328pomieszany (daw.) — nienormalny, szalony. 

[przypis edytorski]
329wielka choroba (daw.) — epilepsja, padaczka. 

[przypis edytorski]
330intromitować — wprowadzać. [przypis edytorski]
331pono (daw.) — ponoć, podobno. [przypis edytorski]
332podźwigniono — dziś popr. forma: podźwignięto; 

podniesiono, postawiono. [przypis edytorski]
333popi — księżowski; pop: ksiądz prawosławny. 

[przypis edytorski]
334jak Filip z konopi — Raz na sejmie poseł Filip ze wsi 

dziedzicznej Konopie, zabrawszy głos, tak dalece odstąpił 
od materii tematu dysputy; red. WL.], że wzbudził śmiech 
powszechny w Izbie. Stąd urosło przysłowie: wyrwał się jak 
Filip z konopi. [przypis autorski]

335kot — tu: zając. [przypis edytorski]
336omyk — w gwarze myśliwskiej: ogon zająca. 

[przypis edytorski]
337pomięszany — dziś popr.: zmieszany. [przypis edytorski]
338zbytnie — dziś: zbytnio, zanadto. [przypis edytorski]
339z trafunku — przypadkiem; por.: traf. 

[przypis edytorski]
340płeć (daw.) — cera. [przypis edytorski]
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341zmarszczków — dziś popr. forma: zmarszczek. 
[przypis edytorski]

342żółć — tu: zły humor, złość. [przypis edytorski]
343uręczać — zaręczać. [przypis edytorski]
344ostęp — trudno dostępne miejsce puszczy, gęstwina 

leśna. [przypis edytorski]
345spolia opima (łac.) — świetne łupy. [przypis edytorski]
346fundum (daw.) — grunt przy zamku. [przypis edytorski]
347następny — tu: następujący. [przypis edytorski]
348stoła — dziś popr. forma D.: stołu. [przypis edytorski]
349puginał — sztylet o mocno zwężającej się, ostro 

zakończonej klindze, często obosieczny, używany w wojsku 
do dobijania rannych. [przypis edytorski]

350na ustęp — w niektórych innych wydaniach: na ustąp. 
[przypis edytorski]

351urodzony — tu: szlachetnie urodzony; szlachcic. 
[przypis edytorski]

352zyz — dziś popr.: zez. [przypis edytorski]
353mleł — dziś popr. forma: mełł od czas.: mleć). 

[przypis edytorski]
354płatnąć — ciąć ostrym narzędziem, rozpłatać szablą. 

[przypis edytorski]
355krzykniono — dziś popr. forma: krzyknięto. 

[przypis edytorski]
356zwaliska (daw.) — ruiny. [przypis edytorski]
357zwichnione — dziś popr. forma: zwichnięte. 

[przypis edytorski]
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358między (…) ciały — dzis popr. forma: między ciałami. 
[przypis edytorski]

359tkwiały — dzis popr.: tkwiły. [przypis edytorski]
360czyscowy — dzis popr.: czyśćcowy. [przypis edytorski]
361z podziemu — dziś popr.: z podziemia. 

[przypis edytorski]
362chodził kroki wielkimi — dziś popr.: chodził krokami 

wielkimi. [przypis edytorski]
363obadwa — dziś popr.: obydwaj. [przypis edytorski]
364porzniem — dziś popr.: porżniemy. [przypis edytorski]
365rozdnieje — dziś popr. forma: rozednieje; rozednieć: 

rozwidnić się. [przypis edytorski]
366kryślić — dziś popr.: kreślić. [przypis edytorski]
367karabela — lekka szabla o otwartym jelcu i rękojeści 

ukształtowanej na wzór głowy orła (z wypukłością 
w kształcie „dzioba” na końcu), zwykle ozdobna; broń 
wywodząca się z Turcji, przyswojona jako tradycyjna 
szabla szlachty polskiej, charakterystyczna dla sarmatyzmu. 
[przypis edytorski]

368buzdygan (tur. bozdogan: pałka) — dawna wschodnia 
broń obuchowa, podobna do buławy. [przypis edytorski]

369rapier — broń biała, dłuższa od szabli, o prostej, 
obusiecznej klindze, z osłoną dłoni (koszem); w Polsce 
stosowana głównie przez wojska cudzoziemskiego 
pochodzenia, np. rajtarów, dragonów. [przypis edytorski]
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370zaścianek — Nazywają w Litwie okolicą lub zaściankiem 
osadę szlachecką, dla różnicy od właściwych wsi, czyli siół: 
osad wiejskich. [przypis autorski]

371wszedł — tu: wzeszedł. [przypis edytorski]
372zdybać — przyłapać. [przypis edytorski]
373tuman — mgła, opary; kłąb czegoś sypkiego (np. 

kurzu) lub lotnego (pary wodnej) unoszący się w powietrzu 
i powodujący jego nieprzejrzystość. [przypis edytorski]

374rozwlokły — dzis popr.: rozwlekły. [przypis edytorski]
375otawa — trawa odrastająca po uprzednim skoszeniu. 

[przypis edytorski]
376lulka (daw.) — fajka. [przypis edytorski]
377prątek — cienki pręcik; tu zapewne chodzi o szydełko 

lub druty do prac rękodzielniczych. [przypis edytorski]
378czeladka — czeladź, ogół służby we dworze. 

[przypis edytorski]
379odczytywa — dziś popr.: odczytuje. [przypis edytorski]
380zelżywy — obelżywy, obraźliwy. [przypis edytorski]
381obudwu — dziś popr.: obydwu. [przypis edytorski]
382oczywisto — dziś popr.: oczywiście. [przypis edytorski]
383zoczyć (daw.) — zobaczyć. [przypis edytorski]
384razem — tu: zarazem, jednocześnie. [przypis edytorski]
385guz (daw.) — guzik. [przypis edytorski]
386kampanii — zgodnie z melodią wiersza wyraz 

ten należy czytać jako czterosylabowy: kom-pa-ni-i. 
[przypis edytorski]

387urość — dziś popr.: urosnąć. [przypis edytorski]
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388wasze — a. waszeć: waszmość; skrócona forma 
grzecznościowa. [przypis edytorski]

389deprekować (z łac. deprecatio: uroczyste przeprosiny) — 
przeprosić publicznie; termin z języka prawn., przeprosiny 
takie były zwykle odczytywane w kościele, w obecności 
zgromadzonych świadków. [przypis edytorski]

390absolucja (z łac.; rel.) — tu: odpuszczenie grzechów. 
[przypis edytorski]

391restytuować (z łac.) — przywracać, zawracać. 
[przypis edytorski]

392retor (z gr.) — orator; osoba wykształcona, by układać 
i wygłaszać publicznie przemowy skonstruowane zgodnie 
z prawidłami retoryki; mówca. [przypis edytorski]

393dziesiąta woda na kisielu — Kisiel, potrawa litewska, 
rodzaj galarety która się robi z rozczynu owsianego; płucze 
się wodą, aż póki nie oddzielą się wszystkie cząstki mączne: 
stąd przysłowie. [przypis autorski]

394pokój w Tylży — wraz z traktatami tylżyckimi 
podpisanymi w dniach 7 i 9 lipca 1807 stanowił 
porozumienie między cesarstwem Francji a Rosją i Prusami, 
w wyniku którego m.in. zostało utworzone Księstwo 
Warszawskie (z części ziem zajętych przez Prusy podczas 
rozbiorów Polski) oraz Wolne Miasto Gdańsk; natomiast 
Francja w osobie Napoleona I uznała formalnie aneksję przez 
Rosję departamentu białostockiego. [przypis edytorski]

395harmata (daw.) — armata. [przypis edytorski]
396chrust — tu: krzaki. [przypis edytorski]
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397kańczuka (z tur. kamcze: bicz) — pleciony skórzany 
bicz z rękojeścią; narzędzie, którym wykonywano chłostę; 
nahajka. [przypis edytorski]

398Wołodkowicz, pan dumny, zuchwały — Po licznych 
burdach, pochwycony w Mińsku i za dekretem Trybunału 
rozstrzelany. [przypis autorski]

399nahaj — a. nahajka: bicz. [przypis edytorski]
400sztuciec — tu: sztucer; rodzaj broni palnej. 

[przypis edytorski]
401temlak (z tur. temlik) — a. temblak, rzemień lub taśma 

umocowana na rękojeści szabli lub szpady; na temlaku broń 
mogła wisieć i być pod ręką, gdy szermierz chciał mieć 
swobodną dłoń. [przypis edytorski]

402dwie babie — dziś popr.: dwie baby. [przypis edytorski]
403Obwołał pospolite ruszenie przez wici — Kiedy król miał 

zgromadzić pospolite ruszenie, rozkazywał zatykać w każdej 
parafii drąg wysoki z uwiązaną na wierzchu miotłą, czyli 
wicią. I to się nazywało: rozdać wici. Każdy człowiek dorosły 
stanu rycerskiego obowiązany był, pod utratą szlachectwa, 
stawić się natychmiast pod chorągiew wojewódzką. 
[przypis autorski]

404drylich — dziś: drelich; rodzaj grubej tkaniny 
bawełnianej. [przypis edytorski]

405perkaliczki — ubrania wykonane z perkalu; perkal (z fr. 
percale): płótno bawełniane. [przypis edytorski]

406przędzą — dziś popr.: przędą. [przypis edytorski]
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407koronijasz — mieszkaniec terytorium Korony 
(w odróżnieniu od mieszkańca Litwy w Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów). [przypis edytorski]

408Brała (…) przydomki, zwane imioniska — Imioniska są 
to właściwie sobrykiety. [przypis autorski]

409hołota — gołota, biedota. [przypis edytorski]
410ogroda — ogrodzenie. [przypis edytorski]
411szczęty — szczątki. [przypis edytorski]
412zygmuntówka — szabla z wytrawionym, ozdobionym 

złotem portretem Zygmunta III Wazy oraz łacińskim 
napisem: imieniem króla, jego monogramem lub sentencją 
Sigismundus III Rex Poloniae (Zygmunt III król Polski); 
cechami samej broni (takimi jak szerokość klingi, krzywizna) 
poszczególne egzemplarze różniły się między sobą znacznie. 
[przypis edytorski]

413Wertumnus (mit. rzym.; z łac. verto: odwracać) — 
bóstwo wszelkiej przemiany; opiekun przyrody, zwł. drzew 
owocowych. [przypis edytorski]

414pana Pociej — Alexander hrabia Pociej, wróciwszy 
po wojnie do Litwy, wspierał rodaków udających się 
za granice i znaczne sumy przesłał do kasy Legionów. 
[przypis autorski]

415odbieżany (daw.) — odstąpiony, opuszczony. 
[przypis edytorski]

416szląc (daw.) — śląc. [przypis edytorski]
417pośrebrzać — dziś popr.: posrebrzać [przypis edytorski]
418słuchy — uszy zająca a. królika. [przypis edytorski]



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1944Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst oryginalny

419hołota — biedota. [przypis edytorski]
420plebanii — zgodnie z melodią wiersza wyraz ten należy 

czytać jako czterosylabowy: ple-ba-ni-i. [przypis edytorski]
421wciśnieni — dzis popr. forma: wciśnięci. 

[przypis edytorski]
422tuz — w grach karcianych: as; silna figura. 

[przypis edytorski]
423landrat — naczelnik powiatu w Prusach nadzorujący 

sprawy administracyjne i policyjne. [przypis edytorski]
424hofrat — radca dworu; tytuł urzędowy i honorowy 

w Niemczech i Austrii. [przypis edytorski]
425rejterada — ucieczka. [przypis edytorski]
426harcab (z niem. Harzopf; Haar: włosy, Zopf: warkocz) 

— warkocz noszony przez mężczyzn w VIII wieku. 
[przypis edytorski]

427sztuciec — tu: sztucer; rodzaj broni palnej. 
[przypis edytorski]

428wicina — łódź służąca do spławiania towarów rzeką. 
[przypis edytorski]

429preopinant (z łac.; daw.) — przedmówca; poprzedni, 
pierwszy wnioskodawca. [przypis edytorski]
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430Co do władzy więc (…) jest skutkiem koniecznym — 
wywód ten jest streszczeniem teorii umowy społecznej, 
według której legalna władza jest udzielana niektórym 
jednostkom lub grupom na zasadzie dobrowolnej ugody 
członków społeczeństwa; do najważniejszych filozofów 
głoszących tę teorię należeli: Thomas Hobbes (1588–1679), 
a także John Locke (1632–1704) i Jean-Jacques Rousseau 
(1712–1778). [przypis edytorski]

431druzga — drzazga. [przypis edytorski]
432regulament — regulamin. [przypis edytorski]
433Wiwant — właśc. vivant (łac.): niech żyją. 

[przypis edytorski]
434infima — najniższa (pierwsza) klasa w dawnych 

szkołach w Polsce. [przypis edytorski]
435nadyszeć się — naoddychać się. [przypis edytorski]
436 budka kramna — stoisko na targowisku; kram. 

[przypis edytorski]
437powić — urodzić. [przypis edytorski]
438konwikt — szkoła z internatem, zwykle przyklasztorna; 

szkoły takie były popularne w Polsce w XVII–XVIII w. 
[przypis edytorski]

439mleło — dziś popr. forma: mełło (od czas.: mleć). 
[przypis edytorski]

440opona — tu: opończa; szeroki i długi, obszerny płaszcz. 
[przypis edytorski]

441sklep (daw.) — piwnica. [przypis edytorski]
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442nietoperz — w innych wydaniach pojawia się też forma 
gw.: niedoperz. [przypis edytorski]

443nietoperzów — dziś popr. forma: nietoperzy. 
[przypis edytorski]

444przykrzyć się komuś — naprzykrzać się komuś, 
dokuczać komuś. [przypis edytorski]

445lice (daw.) — a. lico, lica: twarz. [przypis edytorski]
446skrzypak — dziś popr.: skrzypek. [przypis edytorski]
447gardzielem — dziś popr. forma: gardzielą. 

[przypis edytorski]
448Wóz Dawida — konstelacja zwana u astronomów: Ursa 

major. [przypis autorski]
449Wykopane olbrzymów żebra i piszczele — Było 

zwyczajem zawieszać przy kościołach znajdowane zabytki 
kości kopalnych, które lud uważa za kości olbrzymów. 
[przypis autorski]

450Był to kometa pierwszej wielkości i mocy — Pamiętny 
kometa roku 1811 kometa: dziś wyraz r.ż.; red. WL.]. 
[przypis autorski]

451astronomii — zgodnie z melodią wiersza wyraz ten 
powinien być czytany jako pięciosylabowy: as-tro-no-mi-i. 
[przypis edytorski]

452dwiestu — dziś popr. forma: dwustu. [przypis edytorski]
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453Ksiądz Poczobut — eksjezuita, sławny astronom, 
wydał dzieło o zodiaku w Denderach, i obserwacjami 
swymi pomógł Lalandowi do obrachowania biegów 
księżyca. Ob. zob.; red. WL Żywot przez Jana Śniadeckiego. 
[przypis autorski]

454rozterku — dziś r.ż. w D. lp.: rozterki. 
[przypis edytorski]

455Zdzieńciele — w innym wyd. również: Zdzięciele. 
[przypis edytorski]

456alkówka — zdrobn. od: alkowa; pokój prywatny, 
sypialnia. [przypis edytorski]

457książę niemiecki Denassów — Właściwie książę de 
Nassau-Siegen. Sławny podówczas wojownik i awanturnik. 
Był admirałem moskiewskim i pobił Turków na Lemanie, 
potem sam na głowę pobity od Szwedów. Bawił czas jakiś 
w Polszcze, gdzie otrzymał indygenat indygenat (daw.): 
przyznanie obywatelstwa obcokrajowcowi; red. WL.]. 
Pojedynek księcia de Nassau z tygrysem brzmiał wówczas 
po wszystkich gazetach europejskich. [przypis autorski]

458spisa (niem. Spiess) — broń piechoty niemieckiej 
w XV i XVI w.; metalowy grot osadzony na długim drzewcu 
i wzmocniony metalowymi okuciami w kształcie sterczących 
ku bokom wąsów; pika. [przypis edytorski]

459sztuciec — tu: sztucer; rodzaj broni palnej. 
[przypis edytorski]

460okazyi — zgodnie z melodią wiersza wyraz ten trzeba 
czytać jako czterosylabowy: o-ka-zy-i. [przypis edytorski]
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461deprekować — uroczyście przeprosić. 
[przypis edytorski]

462wasze — a. waszeć, skrócona forma grzecznościowa: 
waszmość tzn. wasza mość, wasza miłość. [przypis edytorski]

463Asan — a. acan, starop. tytuł grzecznościowy: pan, 
waćpan. [przypis edytorski]

464na wściąż — na oścież. [przypis edytorski]
465markietanka (daw.) — wędrowna handlarka 

towarzysząca wojsku, zaopatrująca żołnierzy w potrzebne 
artykuły, takie jak tytoń, alkohol, żywność; niekiedy 
markietanki trudniły się również naprawianiem ubrań czy 
opieką nad rannymi, a często również świadczyły usługi 
seksualne; z czasem z tego powodu określenie to zaczęło 
oznaczać prostytutkę żołnierską. [przypis edytorski]

466Meduza (mit. gr.) — najmłodsza i najgroźniejsza 
z trzech Gorgon, potworów o wężowych włosach i ostrych 
szponach, jej wzrok zamieniał w kamień. [przypis edytorski]

467kułak — pięść. [przypis edytorski]
468dwa strugi — dziś popr. dwie strugi; struga: potok, 

strumień. [przypis edytorski]
469oskoma — apetyt. [przypis edytorski]
470furażowanie (z fr. fourrage: pasza) — poszukiwanie 

i zdobywanie pożywienia. [przypis edytorski]
471protestacyi — zgodnie z melodią wiersza wyraz 

ten należy czytać jako pięciosylabowy: pro-tes-ta-cy-i. 
[przypis edytorski]
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472Manlijusz — właśc. Marcus Manlius Capitolinus (żył 
w IV w. p.n.e.), rzymski bohater, który w 390 r. p.n.e. w czasie 
najazdu Brennusa jako pierwszy został obudzony gęganiem 
poświęconych Junonie gęsi chowanych na Kapitolu, podniósł 
alarm i czynnie, dając przykład innym, wystąpił przeciw 
nacierającym na Rzym Galom. [przypis edytorski]

473krupy — ziarna kaszy. [przypis edytorski]
474wniście — wejście. [przypis edytorski]
475kilkudziesiąt — dziś popr. forma D. lm: kilkudziesięciu. 

[przypis edytorski]
476przewiąsło — powrósło; pasmo słomy rozdzielone 

na dwie części i skręcone, służące zwykle do przewiązywania 
snopków zboża. [przypis edytorski]

477reduta — tu: bal. [przypis edytorski]
478łoza — długa gałązka, zwłaszcza wierzbowa, witka, wić; 

łozina; tu: chłosta. [przypis edytorski]
479szmermel — rodzaj ogni sztucznych. [przypis edytorski]
480Żółta Księga — od okładek tak nazwana, księga 

barbarzyńska praw wojennych rosyjskich. Nieraz w czasie 
pokoju rząd ogłasza prowincje całe za będące w stanie 
wojny i na mocy Żółtej Księgi oddaje dowódcy wojskowemu 
zupełną władzę nad majątkami i życiem obywateli. 
Wiadomo, że od roku 1812 aż do rewolucji tzn. do powstania 
listopadowego, do 1830 roku; red. WL. Litwa cała podlegała 
Żółtéj Księdze, której egzekutorem był Wielki Książę 
Carewicz. [przypis autorski]
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481laufer (z niem.) — goniec; również w szachach. 
[przypis edytorski]

482rubacha — osoba rubaszna, bezpośrednia 
i bezceremonialna w sposobie bycia. [przypis edytorski]

483sztabsoficer — oficer sztabu. [przypis edytorski]
484Baka, Józef (1707 a. 1706–1780) — wywodzący się 

z litewskiej szlachty i na terenie Litwy, Łotwy oraz Białorusi 
działający jezuita, misjonarz i kaznodzieja, a także poeta 
późnego baroku, należący do najbardziej reprezentatywnych 
przedstawicieli kultury czasów saskich; w swych wierszach 
nie gardził rymami częstochowskimi ani rubasznością 
i dosadnością, uważając swą twórczość za narzędzie pracy 
duszpasterskiej; swoistą sławę i uznanie zyskał pośmiertnie 
dzięki recepcji jego utworów wśród polskich romantyków. 
[przypis edytorski]

485dżgać — dziś popr.: dźgać. [przypis edytorski]
486bilet bankowy — banknot papierowy. 

[przypis edytorski]
487welb-cwelb (z niem. halb zwolf: pół tuzina) — 

hazardowa gra w karty popularna wśród niższych sfer 
na pocz. XIX w.; nazwa pochodzi od ilości punktów, które 
trzeba zdobyć. [przypis edytorski]

488razem — tu: zarazem. [przypis edytorski]
489Gifrejter (z niem.) — nazwa stopnia wojskowego: 

starszy szeregowy. [przypis edytorski]
490Proporszczyk — funkcja w wojsku: żołnierz noszący 

proporzec pułku; chorąży. [przypis edytorski]
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491wicina — łódź służąca do spławiania towarów drogą 
rzeczną. [przypis edytorski]

492sążniowate drzewo uzbrojone w krzemienie i guzy, i sęki 
— Maczuga litewska robi się tym sposobem: wypatruje się 
młody dąb i nacina się od dołu do góry siekierą tak, ażeby 
korę i miazgę rozerznąwszy, drzewo z lekka poranić. W te 
karby wtykają się ostre krzemienie, które z czasem wrastają 
w drzewo i tworzą guzy twarde. Maczugi stanowiły za czasów 
pogańskich główną broń piechoty litewskiej; dotąd używają 
się niekiedy i zowią się nasiekami. [przypis autorski]

493Czarnobacki zabił Dejowa i zniósł cały pułk kozacki — 
Po powstaniu Jasińskiego, kiedy wojska litewskie ustępowały 
ku Warszawie, Moskale zbliżyli się do opuszczonego Wilna. 
Jenerał Dejow na czele sztabu wjeżdżał przez Ostrą Bramę. 
Ulice były puste, mieszkańcy zamknęli się w domach. Jeden 
mieszczanin, spostrzegłszy armatę, porzuconą w zaułku, 
kartaczami nabitą, wymierzył ją w bramę i zapalił. Ten 
jeden wystrzał ocalił wówczas Wilno: jenerał Dejow z kilku 
oficerami zginął; reszta, lękając się zasadzki, odstąpiła od 
miasta. Nie wiem z pewnością nazwiska onego mieszczanina. 
[przypis autorski]

494z niewiela — dziś: z niewielu. [przypis edytorski]
495owładać — zawładnąć. [przypis edytorski]
496wystawując — dziś: wystawiając. [przypis edytorski]
497tupa — dziś popr.: tupie. [przypis edytorski]
498honorowie — dziś popr.: honorowo. [przypis edytorski]
499wynidź (daw.) — wyjdź. [przypis edytorski]
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500raniejszy (daw.) — wcześniejszy. [przypis edytorski]
501wyszlem — dziś popr.: wyślemy. [przypis edytorski]
502trójgran — trójkąt. [przypis edytorski]
503sążeń — daw. antropometryczna miara długości, równa 

rozpiętości ramion; ok. 1,7–1,8 m. [przypis edytorski]
504półczwarta (daw.) — trzy i pół. [przypis edytorski]
505flis — a. flisak; osoba kierująca łodzią, zatrudniona przy 

rzecznym spławianiu towarów. [przypis edytorski]
506rapa (daw.) — próg rzeczny. [przypis edytorski]
507wicina — łódź służąca do spławiania towarów na rzece. 

[przypis edytorski]
508drągi — dziś popr. N. lm: drągami. [przypis edytorski]
509gumno — tu: budynek, w którym składano zboże przed 

wymłóceniem; określenie to odnosiło się również niekiedy 
do placu twardo ubitej ziemi w stodole, gdzie młócono zboże 
cepami. [przypis edytorski]

510wznasza — dziś popr.: wznosi. [przypis edytorski]
511Taki miał koniec zajazd ostatni na Litwie — Bywały 

i później jeszcze zajazdy, lubo nie tak sławne, dosyć 
jednak głośne i krwawe. Około roku 1817 obywatel U… 
w województwie nowogródzkim pobił na zajeździe cały 
garnizon nowogródzki i dowódców zabrał w niewolę. 
[przypis autorski]

512rozpierzchniony (daw.) — dziś popr.: rozpierzchnięty. 
[przypis edytorski]
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513sypilska Niobe (mit. gr.) — królowa Teb, żona Amfiona; 
miała czternaścioro dzieci (zw. Niobidami), siedem córek 
i tyluż synów; nieopatrznie pyszniła się, stawiając siebie 
ponad Leto, matkę dwojga zaledwie dzieci, lecz boskich: 
Apollina i Artemidy; mszcząc się za urażony honor Leto 
wystrzelali oni z łuku potomstwo Niobe, która widząc to, 
zatraciła się w rozpaczy; będącą w tym stanie Zeus litościwie 
zamienił w skałę: górę Sipylos w Azji Mniejszej (stąd 
przydomek „sypilska”). [przypis edytorski]

514buhaj — byk, samiec rozpłodowy w stadzie. 
[przypis edytorski]

515Prejsiż-Iłów — zapewne Preussisch-Eylau. 
[przypis autorski]

516Requiescat in pace (łac.) — niech spoczywa w pokoju. 
[przypis edytorski]

517tentacja (z łac.; daw.) — pokusa. [przypis edytorski]
518pamiątka — tu: wspomnienie. [przypis edytorski]
519dostać szpady na kogoś — dobyć szpady. 

[przypis edytorski]
520intrata — dochód. [przypis edytorski]
521Hymen (mit. gr) — patron małżeństwa i uroczystości 

weselnych; palono mu ofiarne ognie, aby zapewnić 
pomyślność i szczęście związku małżeńskiego. 
[przypis edytorski]

522ruszyła ramiony — dziś popr.: wzruszyła ramionami. 
[przypis edytorski]

523najrychlej — najszybciej. [przypis edytorski]
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524wiatyk (łac. viaticum: prowiant na drogę) — 
w chrześcijaństwie (zwł. w katolicyzmie) komunia święta 
podawana choremu na łożu śmierci; stanowi ona pokarm 
w drodze do życia wiecznego: stąd nazwa. [przypis edytorski]

525Sanktissimum (łac.) — w kościele katolickim: 
Najświętszy Sakrament. [przypis edytorski]

526włościański — chłopski. [przypis edytorski]
527Targowiczanie potem chcieli mnie zaszczycić — Zdaje 

się, że Stolnik zabity został około roku 1791, za czasów 
pierwszej wojny. [przypis autorski]

528Pogoń — godło Litwy. [przypis edytorski]
529wróżby wiosenne — Jeden historyk rosyjski w podobny 

sposób opisuje wróżby i przeczucia ludu moskiewskiego 
przed wojną 1812. [przypis autorski]

530ruń — Ruń jest to zieleniejąca się ozimina. 
[przypis autorski]

531rzęd — dziś popr.: rząd. [przypis edytorski]
532wyraj — Wyraj w mowie gminnej znaczy właściwie czas 

jesienny, kiedy ptaki wędrowne odlatują; lecieć na wyraj: jest 
to lecieć w kraje ciepłe. Stąd przenośnie nazywa lud wyrajem 
kraje ciepłe i w ogólności jakieś kraje bajeczne, szczęśliwe, 
za morzami leżące. [przypis autorski]

533odpowiedną — dziś popr.: odpowiednią. 
[przypis edytorski]

534Kucharz doskonały — Książka teraz bardzo rzadka, 
przed stukilkudziesiąt laty wydana przez Stanisława 
Czernieckiego. [przypis autorski]
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535biesiady (…) którym się Ojciec Święty Urban Ósmy 
dziwił — Opisywano wielokroć i malowano ową legacją 
rzymską. Ob. zob.; red. WL Kucharz doskonały, przemowa: 
«Ta legacja wszystkiemu zachodniemu Państwu wielkiém 
będąc podziwieniem, ogłosiła w rozum nieprzebranego 
Pana jako i splendor domu i aparament stołu (…) że jeden 
z książąt Rzymskich rzekł: Dziś Rzym szczęśliwy, mając 
takiego Posła». Nb. nota bene (łac): warto zauważyć; red. 
WL. Czerniecki sam był kuchmistrzem Ossolińskiego. 
[przypis autorski]

536nie dostawać — brakować. [przypis edytorski]
537dzwonica — dziś popr.: dzwonnica. [przypis edytorski]
538Zgodnie konfederackim marszałkiem obrany — W Litwie 

za wkroczeniem wojsk francuskich i polskich, zawiązano 
po województwach konfederacje i obrano posłów na Sejm. 
[przypis autorski]

539pod Hohenlinden — Wiadomo, że pod Hohenlinden 
korpus polski pod dowództwem jenerała Kniaziewicza 
zdecydował wygranę. [przypis autorski]

540Koronijasz — mieszkaniec Korony (w odróżnieniu od 
mieszkańców Litwy) w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 
[przypis edytorski]

541tykać — tu: dotykać. [przypis edytorski]
542biszkokty — dziś popr.: biszkopty. [przypis edytorski]
543temlak — temblak. [przypis edytorski]
544gróźb — w innym wyd.: próśb. [przypis edytorski]
545falbonki — dziś popr.: falbanki. [przypis edytorski]
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546kot — w gwarze myśliwskiej: zając. [przypis edytorski]
547staja — miara długości równa ok. 1000 m. 

[przypis edytorski]
548Radziwiłł-Sierota — odbył dalekie podróże i wydał opis 

peregrynacji swojej do Ziemi Świętej. [przypis autorski]
549wotowanie — głosowanie. [przypis edytorski]
550nizać — nawlekać na nić w pewnej kolejności; tu forma 

3 os. lp cz.ter.: niże. [przypis edytorski]
551dostali szable — dobyli szabli; wyciągnęli szable 

z pochew. [przypis edytorski]
552wielki serwis barwę zmienił — W szesnastym 

i na początku siedemnastego wieku, w epoce kwitnienia 
sztuk, uczty nawet były przez artystów urządzane, pełne 
symbolów i sztuk teatralnych. Na sławnej uczcie, danej 
w Rzymie dla Leona X, znajdował się serwis przedstawiający 
z kolei cztery pory roku, który służył zapewne za wzór 
Radziwiłłowskiemu. Zwyczaje stołowe zmieniły się 
w Europie około połowy wieku ośmnastego; w Polszcze 
najdłużej przetrwały. [przypis autorski]

553Pinety — sławny na całą Polskę kuglarz; kiedy u nas 
gościł, nie wiemy. [przypis autorski]

554tromblon — rodzaj pistoletu skałkowego; flinta. 
[przypis edytorski]

555flankier — żołnierz konny z grupy ubezpieczającej 
z boku oddział kawalerii. [przypis edytorski]
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556grenadier (z fr.) — członek pieszej formacji wojskowej 
wyspecjalizowanej początkowo w miotaniu granatów 
ręcznych, a od wieku XVIII w atakach na bagnety. 
[przypis edytorski]

557egzulować (z łac. exulere) — iść na wygnanie, wyjechać 
z kraju, emigrować. [przypis edytorski]

558Cybulski (…) co żonę przegrał, grając w mariasza 
z Moskalem — Znajoma na Litwie pieśń żałośna o pani 
Cybulskiej, którą mąż w karty przegrał Moskalom. 
[przypis autorski]

559Warunkiem intercyzy, wyrzec się kontusza — 
Moda przebierania się w suknie francuskie grasowała 
na prowincjach od roku 1800 do 1812. Najwięcej młodzieży 
przebrało się przed ożenieniem na żądanie narzeczonych. 
[przypis autorski]
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560I o kłótni Rejtana z księżęciem Denassów — Historia 
sporu Rejenta z ksiażęciem De Nassau, przez Wojskiego 
niedoprowadzona do końca, wiadoma jest z tradycji. 
Umieszczamy koniec jej kwoli ciekawemu czytelnikowi. 
Rejtan, obruszony przechwałkami książęcia De Nassau, 
stanął obok niego na przesmyku. Właśnie ogromny odyniec, 
rozjuszony strzałami i szczwalnią, leciał na przesmyk. 
Rejtan wyrywa książęciu z rąk strzelbę, swoją ciska o ziemię, 
a ująwszy oszczep i podając drugi Niemcowi: «Teraz, rzekł, 
obaczym, kto lepiej robi spisą». Już odyniec wpadał, kiedy 
Wojski Hreczecha, opodal stojący, trafnym strzałem zwierza 
powalił. Panowie zrazu gniewali się; potem pogodzili się 
i hojnie wynagrodzili Hreczechę. [przypis autorski]

561włość — włościanie, chłopi. [przypis edytorski]
562Kiedy pan Karp nieboszczyk włościan wyswobodził 

— Rząd rosyjski nie uznaje ludzi wolnych prócz szlachty. 
Włościanie przez właściciela uwolnieni, są zaraz zapisywani 
w skazki dóbr stołowych cesarskich i zamiast pańszczyzny 
muszą opłacać podatek zwiększony. Wiadomo, że w roku 
1818, obywatele guberni wileńskiej uchwalili na sejmiku 
projekt uwolnienia wszystkich włościan i wyznaczyli w tym 
celu delegacją do cesarza; ale rząd rozkazał projekt umorzyć 
i nigdy o nim więcej nie wspominać. Nie ma innego sposobu 
uwolnić człowieka pod rządem rosyjskim, tylko przybrać go 
do familii. Jakoż wielu tym sposobem uszlachcono z łaski lub 
za pieniądze. [przypis autorski]

563półtrzecia (daw.) — dwa i pół. [przypis edytorski]
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564upornie — z uporem. [przypis edytorski]
565pleła — dziś popr. forma: pełła (od czas.: pleć) 

[przypis edytorski]
566Epilog — Wiersz ten, napisany w 1834 r., po raz 

pierwszy został opublikowany z rękopisów Mickiewicza 
w paryskiej edycji Pana Tadeusza w 1860 r. Od tej pory 
przyjęło się dołączać go jako epilog na końcu utworu. 
[przypis edytorski]

567O tymże dumać — w innej wersji: „O czem tu dumać”. 
[przypis edytorski]

568swary — długotrwałe nieporozumienia i kłótnie. 
[przypis edytorski]

569morowy (daw.) — niosący czy powodujący mór, czyli 
zarazę. [przypis edytorski]

570plwać (daw.) — dziś popr.: pluć. [przypis edytorski]
571źrą — dziś popr.: żrą. [przypis edytorski]
572z kilką — dziś popr.: z kilkoma. [przypis edytorski]
573tylą — dziś popr.: tyloma. [przypis edytorski]
574brzemienny — obciążony czymś. [przypis edytorski]
575I sprawia (…) wiek przeminie — te dwa wersy nie 

występują w pierwszej opublikowanej wersji wiersza. 
[przypis edytorski]

576siędą — dziś popr.: siądą. [przypis edytorski]
577A jeśli (…) po skórze — te cztery wersy bywały 

nieuwzględniane w niektórych edycjach. [przypis edytorski]
578przywiązańszy — dziś popr.: bardziej przywiązany. 

[przypis edytorski]
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579ostrów — zarośnięta wyspa rzeczna. [przypis edytorski]
580Pieśń o Justynie — chodzi zapewne o któryś z wierszy 

Franciszka Karpińskiego (1741–1825) Do Justyny. 
[przypis edytorski]

581powieść o Wiesławie — sielanka Kazimierza 
Brodzińskiego (1791-1835) Wiesław, niezwykle popularna 
i przerabiana również na użytek sceny. [przypis edytorski]

582włodarz — osoba kierująca robotnikami folwarcznymi 
w dawnym majątku ziemskim. [przypis edytorski]

583ekonom — nadzorca prac rolnych w dawnym majątku 
ziemskim. [przypis edytorski]

584Kapitol — jedno z siedmiu wzgórz na których powstał 
Rzym; laur Kapitolu to przenośne określenie oficjalnego 
uznania, jakie może zyskać poeta; wieńcem laurowym, 
jako symbolem nieśmiertelności nagradzano w Rzymie 
najwybitniejszych twórców (por. laureat). [przypis edytorski]

585modry — intensywnie niebieski. [przypis edytorski]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Maria Bailey, Anna 
Dyja, Marta Niedziałkowska, Agnieszka Paul, Magdalena 
Paul, Aleksandra Sekuła, Weronika Trzeciak.



Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz  
czyli ostatni  
zajazd na Litwie
Księga pierwsza – Gospodarstwo

Adam Mickiewicz jest za granicą.
Musiał wyjechać z kraju.
Opowiada o swojej ojczyźnie i dzieciństwie.

Adam Mickiewicz mówi:
„Litwa to moja ojczyzna.
Jest dla mnie ważna jak zdrowie.
Gdy ludzie tracą zdrowie, 
rozumieją, że jest bardzo ważne.
Gdy wyjechałem z Litwy,
zrozumiałem,
jak bardzo ją kocham.
Teraz przypominam sobie Litwę.
Piszę o niej książkę,
bo bardzo tęsknię za Litwą.
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Obrazy Maryi są w różnych miastach w Polsce i na Litwie.
Ludzie wierzą, 
że Maryja nad nimi czuwa. 
Gdy byłem mały,
byłem bardzo chory.
Matka zabrała mnie przed obraz Maryi.
Od razu wyzdrowiałem.
To było niesamowite wydarzenie.
Maryjo, jestem teraz za granicą.
Bardzo tęsknię za Litwą i jej przyrodą.
Chcę sobie przypominać, 
jak wygląda Litwa.
Proszę,
daj mi takie wspomnienia”.

Między polami nad brzegiem małej rzeki stał dwór.
Dwór to bardzo ładny dom,
w którym mieszkała szlachta.
Dwór był mały,
ale bardzo zadbany.
Obok dworu były też inne budynki.
Dwór nazywał się Soplicowo.
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w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Przed dwór przyjechał młody mężczyzna.
Ten mężczyzna miał na imię Tadeusz.
Uczył się w innym mieście,
teraz wrócił do domu.
Tadeusz wszedł do środka.
We dworze nikogo nie było.
Na ścianach wisiały obrazy z ważnymi postaciami.

Tadeusz poszedł do swojego pokoju.
Był zaskoczony.
Teraz w tym pokoju mieszkała jakaś kobieta.
Wszędzie leżały jej rzeczy,
ale kobiety nigdzie nie było.
Pod oknem ktoś zrobił ogródek z kwiatami.

Tadeusz stał przy oknie 
i oglądał kwiaty.
Nagle zobaczył w ogródku dziewczynę.
To była Zosia.
Zosia była młoda
i bardzo ładna.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1963Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Zosia nie widziała Tadeusza.
Weszła do pokoju przez okno.
Nagle zobaczyła Tadeusza.
Wystraszyła się
i uciekła z pokoju.
Tadeusz został sam.
Był bardzo zdziwiony.
Nie znał tej dziewczyny.
Nie wiedział,
kto to jest.

Dwór należał do Sędziego Soplicy.
Sędzia miał przyjaciela Wojskiego.
Wojski pilnował dworu,
gdy Sędziego nie było.

Wojski powitał Tadeusza.
Uściskali się
i zaczęli rozmawiać.
Wojski długo nie widział się z Tadeuszem.
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Wojski powiedział Tadeuszowi:
„Niedługo będzie sąd w sprawie zamku.
O zamek kłócą się od dawna Hrabia z Sędzią.
Rodzina Horeszków kiedyś miała zamek.
Hrabia jest krewnym Horeszków.
Do dworu przyjechał już urzędnik Podkomorzy.
On zadecyduje,
kto dostanie zamek.
W dworze jest też dużo innych gości.
Wszyscy są teraz w lesie”.

Wojski powiedział też:
„Twój wuj, Sędzia, chce,
żebyś się ożenił”.

Był wieczór. 
Słońce już zaszło.
Wszyscy goście wrócili do dworu.
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Goście szli do dworu w odpowiedniej kolejności.
Najważniejsze osoby były na początku.
Sędzia bardzo lubił stare zwyczaje
i pilnował zasad.

Sędzia przywitał się z Tadeuszem.
Bardzo się ucieszył,
że Tadeusz wrócił do domu.

Woźny Protazy przygotował kolację w zamku.
Zamek był niedaleko dworu.
Był już trochę zniszczony.
Woźny wybrał zamek,
bo było tam dużo miejsca dla gości.
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w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Zamek kiedyś należał do rodziny Horeszków.
Właściciel zamku zginął podczas bitwy.
Hrabia chciał,
żeby zamek był teraz jego.
Sędzia też chciał mieć zamek.
Hrabia z Sędzią długo kłócili się o zamek.
Chodzili do różnych sądów.
Nadal nie było decyzji,
kto dostanie zamek.

Goście poszli na zamek na kolację.
Usiedli przy stołach.
Najważniejsze osoby siedziały w najlepszych miejscach.
Jedno miejsce było puste.

Tadeusz siedział obok młodych dziewczyn.
Ale nie rozmawiał z nimi.
Cały czas myślał o tym,
kto usiądzie na pustym miejscu.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Sędzia widział,
że Tadeusz zachowywał się niegrzecznie.
Tadeusz nie rozmawiał z innymi gośćmi.
Sędzia powiedział: 
„Teraz ludzie uczą się w szkołach.
Kiedyś ludzie uczyli się na dworach ważnych osób.
Mieszkali razem z nimi
i obserwowali, co robić.
Uczyli się, 
jak się grzecznie zachowywać.
Z każdym człowiekiem rozmawiali grzecznie.
Teraz ludzie zachowują się inaczej”.

Podkomorzy przerwał Sędziemu.
Powiedział: 
„Kiedyś też było źle.
Ludzie oglądali modę za granicą.
Potem chcieli ubierać się tak samo.
Chcieli zachowywać się, jak ludzie za granicą.
Często zmieniali zdanie.
Teraz młodzi ludzie są mądrzejsi.
Nie naśladują innych”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Potem goście rozmawiali o polityce i wojnie.
Wtedy w Polsce i na Litwie rządzili Rosjanie.
Polacy i Litwini chcieli być wolni.
Chcieli rządzić sami, bez Rosjan.
W Europie była wojna.
Francuzi walczyli z Rosjanami.

Przy stole rozmawiali też Rejent z Asesorem.
Obaj byli na polowaniu.
Każdy z nich miał psa.
Kłócili się o to,
czyj pies jest lepszy.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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W trakcie rozmowy na kolację przyszedł ostatni gość.
Była to kobieta.
Miała bardzo eleganckie ubranie.
Miała też ładną fryzurę i biżuterię.
Usiadła na pustym miejscu obok Tadeusza.
Tadeusz myślał,
że to dziewczyna,
którą widział wcześniej w pokoju.
Tadeusz się pomylił.
To była inna osoba.
Nazywała się Telimena.

Telimenie spodobał się Tadeusz.
Zaczęła z nim rozmawiać.
Najpierw Tadeusz się wstydził.
Potem zaczęli ze sobą żartować.
Inne kobiety przy stole były zazdrosne.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Przy stole nadal Rejent kłócił się z Asesorem.
Kłócili się coraz bardziej,
zaczęli krzyczeć.
Tadeusz i Telimena nie mogli rozmawiać.
Podkomorzy powiedział:
„Proszę dzisiaj już się nie kłócić.
Jutro zrobimy polowanie na zające.
Zobaczymy,
czyj pies jest lepszy.
Wojski pomoże nam zorganizować polowanie”.

Wojski odpowiedział:
„Kiedyś myśliwi polowali na wilki i niedźwiedzie.
Wy chcecie zrobić polowanie na zające.
Nie chcę jechać na takie polowanie”.

Kolacja się skończyła.
Goście wrócili do swoich pokojów.
Tadeusz cały czas myślał o Telimenie.
Chciał ją lepiej poznać.
Wszyscy poszli spać.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Sędzia i Woźny poszli spać na końcu.
Sędzia przed snem rozmawiał ze służącymi.
Woźny pomógł Sędziemu zdjąć pas.
Sędzia był szlachcicem.
Szlachta nosiła pasy. 
Pas był bardzo długi.
Miał różne kolorowe wzory.

Tak kiedyś wyglądało życie szlachty na Litwie.
Nie było tam wojen.
Ludzie żyli spokojnie
i często się bawili.
W tym czasie w Europie była duża wojna.
Czasami na Litwę wracali żołnierze.
Opowiadali,
jak wyglądają wojna i bitwy.
Niektórzy Litwini potem chcieli też walczyć.
Uciekali za granicę
i dołączali do wojska.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Takie informacje o wojnie przekazywali też księża.
Jeździli po Litwie
i zbierali pieniądze.
Rozmawiali z ludźmi
i opowiadali o bitwach.
Takim księdzem był ksiądz Robak.
Ksiądz Robak miał dużą bliznę nad uchem. 
Pewnie też brał udział w walkach.
Ksiądz Robak i Sędzia Soplica byli przyjaciółmi.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Księga druga – Zamek

Był poranek.
Słońce pojawiło się na niebie.
Ptaki zaczęły ćwierkać i śpiewać.

Wszyscy wstali
i zaczęli szykować się na polowanie.
Myśliwi przygotowali konie,
spakowali broń.
Tadeusz też wstał.

Myśliwi spotkali się na polu.
Rejent i Asesor mieli swoje psy.
Byli gotowi,
żeby polować na zająca.
Chcieli ustalić,
czyj pies jest lepszy.
Sędzia dał znak,
żeby rozpocząć polowanie.
Rejent i Asesor puścili psy.
Psy zaczęły gonić zająca.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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W tym czasie obok lasu pojawił się Hrabia.
Hrabia zaspał
i dopiero teraz jechał na polowanie.
Po drodze mijał zamek.
Zamek wyglądał bardzo ładnie.
Hrabia zatrzymał się.
Wyjął papier i ołówek.
Chciał narysować zamek.
Hrabia bardzo lubił ładne widoki.

Obok zamku spacerował Gerwazy.
Gerwazy był stary.
Kiedyś służył na zamku.
Był bardzo wesoły
i lubił się bawić.
Gdy właściciel zamku zginął w bitwie,
Gerwazy się zmienił.
Od tego czasu Gerwazy był smutny.
Nadal mieszkał na zamku. 
Teraz był służącym Hrabiego.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Gerwazy przywitał się z Hrabią.
Powiedział:
„Słyszałem,
że chcesz oddać zamek Sędziemu Soplicy.
Czy to prawda?”.
Hrabia odpowiedział:
„Tak, to prawda.
Chcę oddać zamek Sędziemu Soplicy”.
Gerwazy bardzo się zdenerwował.
Nie lubił rodziny Sopliców.
Nie chciał,
żeby dostali zamek.

Gerwazy zaprosił Hrabiego do zamku.
Pokazał mu wszystkie pomieszczenia
i opowiedział historię zamku.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Gerwazy i Hrabia weszli do dużej sali.
Kiedyś były w niej lustra.
Teraz była pusta.
Gerwazy zrobił się bardzo smutny.
Powiedział do Hrabiego:
„Jesteś z rodziny Horeszków.
Nie możesz oddać zamku rodzinie Soplicy.
Opowiem ci,
co się dawno temu stało w tej sali.

Właścicielem zamku był Stolnik.
Stolnik miał 1 córkę.
Córka Stolnika była bardzo piękna.
Dużo mężczyzn chciało wziąć z nią ślub.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Do Stolnika często przychodził Jacek Soplica.
Jacek Soplica i Stolnik byli przyjaciółmi.
Jacek nie był bogaty.
Miał dużą rodzinę,
był popularny wśród szlachty.
Jacek też chciał ożenić się z córką Stolnika.
Przychodził na zamek coraz częściej.
Chciał już się oświadczyć córce Stolnika.
Stolnik z żoną nie chcieli takiego ślubu.
Pewnego dnia Jacek był na zamku.
Dostał na obiad czarną zupę.
To był znak,
że córka Stolnika nie będzie jego żoną.
Jacek uciekł z zamku.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Pewnej nocy Rosjanie zaatakowali zamek.
Na zamku było mało ludzi,
ale wszyscy dzielnie walczyli.
Rosjanie nie mogli wejść do środka.
Próbowali,
ale ludzie z zamku cały czas strzelali.
Był już ranek.
Stolnik stał na murze zamku.
Nagle ktoś go trafił z pistoletu.
Stolnik umarł.
To Jacek Soplica strzelił
i zabił Stolnika”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Gerwazy przestał opowiadać
i zaczął płakać.
Potem dokończył opowiadanie: 
„W taki sposób zginął Stolnik.
Stolnik był bardzo dobrym człowiekiem.
Zdecydowałem,
że ukarzę wszystkich Sopliców.
Gdy spotkałem kogoś z rodziny Sopliców,
walczyłem z nim.
Zabiłem kilku z nich.
Został jeszcze jeden Soplica.
To Sędzia Soplica.
A ty, Hrabio, chcesz mu oddać zamek?
Nie zgadzam się!”.

Hrabia odpowiedział:
„To wspaniała historia!
Czytałem podobne historie w książkach.
Słuchałem podobnych historii za granicą.
Jestem z rodziny Horeszków.
Zmieniam zdanie.
Nigdy nie oddam zamku Sędziemu Soplicy”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Hrabia wyszedł z zamku,
wsiadł na konia i odjechał.
Po drodze przejeżdżał obok ogrodu.

Ogród był bardzo ładny.
Hrabia zatrzymał się,
żeby go obejrzeć.
W ogrodzie rosło dużo drzew owocowych.
Rosły też różne warzywa i kwiaty.
Przez ogród szła dziewczyna.
Hrabia obserwował dziewczynę.
Obok Hrabiego pojawił się ksiądz Robak.
Wygonił Hrabiego z ogrodu.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Do domu wrócili myśliwi z polowania.
Wszędzie było głośno.
Służący szykowali śniadanie.
W jednym pokoju starsi rozmawiali o polityce.
W drugim pokoju młodzież rozmawiała o polowaniu.
Asesor i Rejent nie rozmawiali,
byli smutni.
Ich psy nie złapały zająca.
Zając uciekł.
Wojski chodził między pokojami 
i polował na muchy.

Między pokojami stali Tadeusz z Telimeną.
Rozmawiali ze sobą po cichu.
Tadeusz dowiedział się,
że Telimena to jego krewna
i jest bogata.
Mieszkała długo w stolicy.
Sędzia bardzo lubił Telimenę.
Tadeuszowi bardzo spodobała się rozmowa z Telimeną.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Rejent zaczął z Asesorem rozmowę o polowaniach.
Narzekał,
że polowanie było źle zorganizowane.
Powiedział,
że Hrabia się zna na polowaniach.
Hrabia zawsze mówił,
że w Polsce polowania są źle organizowane.
Za granicą są lepsze polowania.
Nawet Rosjanie polują według określonych zasad.
Kto u nich łamie zasady,
dostaje karę.

Telimena słyszała Rejenta.
Powiedziała:
„To prawda.
W Rosji jest dużo zasad.
Urzędy pilnują,
żeby wszyscy ich przestrzegali.
Kiedyś mieszkałam w Petersburgu.
Petersburg to miasto w Rosji.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Mieszkałam w domku.
Miałam małego psa.
W domu obok mieszkał mężczyzna,
który miał kilka psów myśliwskich.
Pewnego dnia jeden z tych psów zabił mojego pieska.
Przyjechał do mnie urzędnik,
który ustalał zasady polowań w Rosji.
Opowiedziałam mu,
co się stało. 
Urzędnik zawołał mojego sąsiada
i powiedział,
że jego psy zabiły jelenia.
Mężczyzna był zdumiony.
Powiedział,
że to był pies, nie jeleń.
Urzędnik nie zmienił zdania.
Powiedział,
że zna się lepiej na polowaniach
i na pewno ma rację.
Zrobił tak specjalnie,
bo chciał ukarać tego mężczyznę.
Mężczyzna musiał iść do więzienia”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1984Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Wszyscy śmiali się z opowiadania Telimeny.
Sędzia powiedział:
„Na Litwie jest lepiej.
Jest tutaj dużo zwierząt.
Każdy może polować.
Nikt nie idzie do więzienia”.

Tadeusz dalej rozmawiał z Telimeną.
Tadeusz bardzo podobał się Telimenie.
Chciała go lepiej poznać.
Asesor znowu głośno kłócił się z Rejentem.
Telimena i Tadeusz nie mogli dalej ze sobą rozmawiać.

Asesor z Rejentem chcieli się bić.
Ksiądz Robak złapał obu
i przerwał kłótnię.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1985Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Wojski uciszył wszystkich
i powiedział do Asesora i Rejenta:
„Dajecie zły przykład młodzieży.
Cały czas tylko się kłócicie.
Ja kiedyś znałem bardzo odważnych myśliwych.
Oni nigdy się nie kłócili.
Gdy był spór,
robili zakład.
Każdy wpłacał pieniądze.
Kto miał rację,
dostawał wszystkie pieniądze.
Wybierali też sędziego,
który pilnował,
żeby nikt nie oszukiwał.
Wy zróbcie tak samo”.

Rejent i Asesor się zgodzili.
Zrobili zakład.
Każdy przekazał bardzo drogie rzeczy.
Kto wygra,
dostanie wszystko.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1986Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Telimena nie chciała dalej słuchać o polowaniach.
Bardzo się nudziła.
Zaproponowała spacer do lasu
i zbieranie grzybów.
Sędziemu bardzo spodobał się ten pomysł.
Wszyscy goście poszli na grzybobranie.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1987Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Księga 3 – Umizgi

Hrabia cały czas był niedaleko ogrodu.
Powinien wracać do domu,
ale chciał znowu zobaczyć piękną dziewczynę.
Hrabia zostawił konia
i wszedł po cichu do ogrodu.
Schował się w krzakach.

W ogrodzie była dziewczyna.
Nie widziała Hrabiego.
Pobiegła na drugi koniec ogrodu.
Hrabia poszedł za nią,
ale cały czas był w ukryciu.

Na drugim końcu ogrodu biegały kury.
Między nimi bawiły się dzieci.
Tajemnicza dziewczyna karmiła kury
i pilnowała dzieci.
Hrabia wszystko obserwował z krzaków.
W pewnej chwili wyszedł,
żeby się przywitać.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1988Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Dziewczyna się wystraszyła 
i chciała uciekać.
Ale została,
żeby pilnować dzieci.
Powiedziała do nich:
„Nie bójcie się.
Ten pan nie chce was straszyć.
To nasz gość”.

Hrabia odpowiedział:
„Wygląda pani jak czarodziejka.
Czy jest pani duchem? 
Czy jest pani zaczarowana?
A może jest pani księżniczką
i ktoś panią porwał?
Może mnie pani prosić o pomoc.
Zrobię dla pani wszystko”.

Dziewczyna była zdziwiona.
Powiedziała:
„Skąd pan tu przyszedł?
Czemu chodzi pan po grządkach
i depcze warzywa?”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1989Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Hrabia się zawstydził.
Przeprosił i wyjaśnił: 
„Szedłem na śniadanie do dworu.
Byłem spóźniony
i chciałem iść przez ogród,
żeby było szybciej”.

Dziewczyna pokazała Hrabiemu drogę do dworu.
Hrabia chciał jeszcze rozmawiać z dziewczyną.
Pytał ją o wiele rzeczy:
„Gdzie pani mieszka?
Czy mieszka pani na wsi?
Czy mieszka pani we dworze?
Czy jest pani gościem?”.
Dziewczyna nie odpowiedziała,
tylko pokręciła głową.

Dziewczyna wstała.
Zabrała dzieci
i zaczęła iść do domu.
Powiedziała do Hrabiego:
„Czy może pan zaprowadzić kury do zboża?”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1990Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Hrabia został sam.
Był zaskoczony rozmową z dziewczyną.
Długo stał i myślał.
Gdy zobaczył dziewczynę,
wydawało mu się,
że to przepiękna księżniczka.
Potem okazało się,
że to zwykła dziewczyna,
która pilnuje kur i dzieci.
Hrabia był smutny.

Hrabia chciał wrócić do domu.
Potem zmienił zdanie.
Postanowił,
że pójdzie na śniadanie do dworu.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1991Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Po drodze Hrabia mijał mały las.
Między drzewami zobaczył spacerujących ludzi.
Byli dziwnie ubrani,
chodzili powoli.
Wyglądali jak duchy.
To byli goście z dworu,
którzy szukali grzybów.
Po śniadaniu przebrali się 
i poszli na grzybobranie.
Hrabia nie wiedział,
co się dzieje.
Poszedł do lasu,
żeby sprawdzić,
czy to duchy.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1992Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



W lesie było bardzo dużo różnych grzybów.
Każdy z gości zbierał swoje ulubione grzyby.
Telimena znowu się nudziła.
Nie zbierała grzybów,
tylko oglądała niebo i drzewa.
Chciała być sama,
więc odeszła od pozostałych gości.
Poszła do swojego ulubionego miejsca.
Był to pagórek.
Obok pagórka płynęła mała rzeka.
Telimena lubiła tu przychodzić
i odpoczywać.

Telimena położyła się na trawie
i zaczęła czytać książkę.
Sędzia Soplica przyszedł do Telimeny
i zaczęli rozmowę.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1993Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Sędzia powiedział do Telimeny:
„Martwię się o Tadeusza.
Ja jestem stary,
nie mam dzieci.
Gdy umrę,
Tadeusz dostanie dwór i całe gospodarstwo.
Będzie miał dobre życie.
Ale mam problem.
Ojcem Tadeusza jest mój brat.
Nazywa się Jacek Soplica.
On ukrywa się za granicą.
Nie rozmawia z Tadeuszem.
Wysyła do mnie listy.
Pisze,
co Tadeusz ma robić.
Teraz zgodził się,
żeby Tadeusz się ożenił.
Znalazłem żonę dla Tadeusza.
To córka Podkomorzego”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1994Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Telimena się zdenerwowała.
Odpowiedziała:
„To nie jest dobry pomysł.
Tadeusz nie powinien pilnować gospodarstwa.
On jest mądry,
powinien pojechać do dużego miasta.
Tam będzie się uczył
i pozna świat.
Ja będę wracała do Petersburga.
Mogę zabrać Tadeusza ze sobą”.

Sędziemu spodobał się ten pomysł.
Powiedział jeszcze:
„Mam nowy problem.
Ojciec Tadeusza wysłał do mnie księdza Robaka.
Ksiądz Robak ma pilnować Tadeusza
i wybrać mu żonę.
Ksiądz Robak chce,
żeby Tadeusz ożenił się z Zosią.
Ty opiekujesz się Zosią.
Zorganizujmy spotkanie Tadeusza i Zosi”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1995Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Telimena była zdziwiona i zdenerwowana.
Odpowiedziała:
„Decydujcie o Tadeuszu,
ale to ja opiekuję się Zosią.
Jacek Soplica płacił,
żebym się nią opiekowała.
Ale to tylko ja decyduję,
co będzie robić Zosia.
Zosia jest z rodziny Horeszków.
Powinna mieć dobrego męża”.

Sędzia Soplica powiedział:
„Nie zgadzasz się na ślub Tadeusza i Zosi.
Napiszę o tym do ojca Tadeusza.
Tadeusz będzie musiał wziąć ślub z córką Podkomorzego”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1996Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Telimena była już spokojna.
Odpowiedziała:
„Ja chcę poczekać.
Niech Tadeusz pozna się z Zosią.
Zobaczymy,
czy będą chcieli wziąć ślub.
Nie można nikogo zmuszać do miłości”.
Sędzia i Telimena skończyli rozmawiać.
Sędzia odszedł.

Hrabia obserwował rozmowę Sędziego z Telimeną.
Bardzo spodobał mu się ten widok.
Zaczął rysować to,
co widzi.
Telimena wyglądała bardzo ładnie.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1997Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Hrabia podszedł do Telimeny
i pokazał swoje rysunki.
Telimenie podobały się rysunki Hrabiego.
Hrabia i Telimena zaczęli rozmawiać o obrazach.
Mówili,
że najładniejsze widoki są za granicą.
Narzekali,
że w ojczyźnie nie ma takich ładnych miejsc.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1998Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Tadeusz spacerował obok
i słyszał całą rozmowę.
Zaprotestował.
Powiedział,
że w kraju są też piękne drzewa i widoki.
Hrabia odpowiedział,
że najładniej jest za granicą.
Tam jest piękne niebo
i malarze malują lepsze obrazy.
Tadeusz nie zgodził się.
Powiedział do Hrabiego i Telimeny:
„Niebo jest piękne też u nas w kraju.
Spójrzcie na niebo.
Tam jest dużo chmur.
Każda jest inna,
każda jest bardzo ładna.
Każdą można namalować na obrazie”.

Hrabia, Telimena i Tadeusz zaczęli oglądać chmury.
Hrabia zaczął rysować.
Nagle wszyscy usłyszeli dzwon.
To był znak,
że grzybobranie się skończyło.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

1999Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Na koniec rozmowy Telimena dała Hrabiemu kwiatek.
A Tadeuszowi dała list i klucz.
Tadeusz nie rozumiał,
co to znaczy.

Wszyscy goście skończyli zbierać grzyby
i wrócili do dworu na obiad.

Przy stole goście siedzieli cicho.
Nikt nie rozmawiał.
Obok Telimeny siedzieli Hrabia i Tadeusz.
Obaj myśleli,
że Telimena ich bardzo lubi.

Nagle do sali wbiegł leśniczy.
Powiedział do Sędziego,
że w lesie pojawił się niedźwiedź.
Sędzia zdecydował,
że następnego dnia będzie polowanie na niedźwiedzia.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2000Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Obiad się skończył
Wszyscy zaczęli szykować się na polowanie.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2001Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Księga czwarta – Dyplomatyka i łowy

Na Litwie rosło dużo lasów.
Drzewa były stare i duże.
Dawni królowie i bohaterowie lubili polować w lasach.
Adam Mickiewicz tęskni za lasami na Litwie.
Chce kiedyś wrócić do ojczyzny
i obejrzeć stare drzewa.

Lasy są piękne.
Ludzie mogą w nich odpoczywać.
Adam Mickiewicz,
gdy mieszkał na Litwie,
lubił wędrować po lasach.
W lasach rosną różne drzewa.
Mieszka tam dużo zwierząt.
Śpiewają ptaki,
biegają wiewiórki.
Głębiej w lasach mieszkają wilki, dziki i niedźwiedzie.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2002Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



W Soplicowie był ranek.
Myśliwi już wstali
i szykowali się na polowanie.
Było głośno.

Tadeusz spał bardzo mocno.
Nikt go nie obudził.
Nagle ktoś zapukał w okno.
Tadeusz obudził się
i zobaczył dziewczynę.
Dziewczyna była bardzo ładna.
To była Zosia.
Zosia pukała do drzwi
i zaglądała do pokoju.
Powiedziała do Tadeusza:
„Jest bardzo późno.
Pan spał za długo.
Polowanie już się zaczyna”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2003Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Tadeusz wstał szybko z łóżka.
Chciał porozmawiać z Zosią,
ale Zosia już uciekła.
Tadeusz zaczął szykować się na polowanie.
We dworze już nikogo nie było.
Tadeusz usłyszał dźwięki polowania od strony lasu.
Złapał strzelbę 
i pojechał w tamtą stronę.

Przy drodze stały 2 karczmy.
Jedna należała do rodziny Horeszków.
Druga należała do Sędziego Soplicy.
Karczma Sędziego była nowa.

Karczma Horeszków była stara.
Miała pomieszczenie dla zwierząt.
Dach był zrobiony ze słomy.
W środku były pomieszczenia dla podróżnych.
Było też duże pomieszczenie ze stołem.
Przy stole spotykali się chłopi.
Chłopi lubili przychodzić do karczmy.
W karczmie było wesoło.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2004Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Żyd Jankiel pilnował 2 karczm.
Jankiel był pracowity i uczciwy.
Grał bardzo dobrze na cymbałach.
Znał się też na handlu.
Wszyscy mówili,
że jest dobrym Polakiem.

W dniu polowania w karczmie siedział ksiądz Robak.
Razem z nim siedzieli chłopi i biedni szlachcice.
Wszyscy zażywali tabakę i rozmawiali.
Tabaka to czarny proszek,
który wciąga się do nosa.
Ksiądz Robak częstował wszystkich swoją tabaką.

Ksiądz Robak rozmawiał o polityce.
Mówił o wojnie w Europie i o Napoleonie.
Powiedział,
że rozmawiał z generałem Dąbrowskim.
Dąbrowski chce z wojskiem przyjść na Litwę.
Dąbrowski prosił,
żeby Litwini się przygotowali.
Goście w karczmie bardzo się ucieszyli.
Zaczęli śpiewać „Mazurka Dąbrowskiego”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2005Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Ksiądz Robak pokazał gościom swoją tabakierę.
Tabakiera to pudełko na tabakę.
Na tabakierze były różne obrazki.
Na obrazkach były sceny z historii Polski.
Goście znowu zaczęli rozmawiać o polityce i historii.
Zastanawiali się,
kiedy Napoleon z wojskiem przyjdzie na Litwę.
Ksiądz Robak powtórzył,
że Litwini sami powinni walczyć z Rosjanami.
To będzie pomoc dla Napoleona.

Nagle ksiądz Robak zobaczył coś za oknem
i skończył rozmowę.
Ksiądz Robak zobaczył Tadeusza,
który jechał do lasu na polowanie.
Ksiądz Robak poszedł za Tadeuszem.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2006Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Na Litwie kiedyś było dużo puszcz.
Puszcza to duży, gęsty las.
W puszczach rosły stare, olbrzymie drzewa.
Różne zwierzęta mieszkały w puszczach.
Ludzie wierzyli,
że w środku puszczy są domy zwierząt.
Nie można trafić do tego miejsca.
Mieszkały tam żubry, niedźwiedzie, dziki, wilki.
Czasami zwierzęta wychodziły ze swoich domów.
Wtedy ludzie mogli na nie polować.
 

Tadeusz dotarł do lasu.
Polowanie już trwało.
Wojski dowodził polowaniem.
Psy myśliwskie pobiegły wygonić niedźwiedzia.
Nagle myśliwi usłyszeli szczekanie psów i ryk niedźwiedzia.
Myśliwi pobiegli między drzewa
i strzelali do niedźwiedzia.
Nikt nie trafił niedźwiedzia.
Niedźwiedź pobiegł w inną stronę.
Tam stali Wojski, Tadeusz i Hrabia.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2007Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Niedźwiedź zaatakował Tadeusza i Hrabiego.
Tadeusz i Hrabia strzelili ze strzelb,
ale nie trafili niedźwiedzia.
Niedźwiedź ryczał 
i był coraz bliżej Tadeusz i Hrabiego.
Hrabia i Tadeusz zaczęli uciekać.
Niedźwiedź rzucił się na Hrabiego.

Nagle z lasu wybiegli myśliwi:
Asesor, Rejent, Gerwazy i ksiądz Robak.
Ksiądz Robak nie miał strzelby.
Asesor, Rejent i Gerwazy razem strzelili do niedźwiedzia.
Niedźwiedź upadł na ziemię i zdechł.
Nie wiadomo,
kto trafił niedźwiedzia.

To był koniec polowania.
Wojski wyjął róg myśliwski.
Róg to rodzaj instrumentu.
Gdy dmuchamy w róg,
słychać dźwięki.
Wojski zagrał na rogu.
Wojski grał utwór o polowaniu.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2008Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Wojski skończył grać.
Myśliwi obejrzeli ciało niedźwiedzia.
Asesor i Rejent zaczęli się kłócić.
Każdy z nich mówił,
że to on zabił niedźwiedzia.
Zaczęła się awantura.

Wojski przerwał kłótnię.
Powiedział: 
„Teraz kłócicie się o poważną sprawę.
Zgadzam się,
żeby był pojedynek.
Możecie walczyć szablami lub pistoletami.
Kto wygra,
ten ma rację.
Kiedyś była podobna historia na polowaniu.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2009Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Było 2 sąsiadów: Domejko i Dowejko.
Poszli na polowanie.
Strzelili do niedźwiedzia.
Niedźwiedź zdechł.
Nie wiedzieli,
kto trafił niedźwiedzia.
Domejko i Dowejko chcieli się pojedynkować.
Chcieli położyć na ziemi skórę niedźwiedzia,
stanąć na jej końcach
i strzelać do siebie z bliska. 
Ja pomagałem zorganizować ten pojedynek”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2010Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Wojski nie mógł dokończyć opowiadania.
Gerwazy przerwał mu.
Podszedł do ciała niedźwiedzia
i wyjął z niego kulę.
Kula nie pasowała do strzelb Asesora i Rejenta.
Kula pasowała do strzelby Gerwazego.
Gerwazy powiedział:
„To z mojej strzelby wyleciała ta kula. 
Ale to nie ja strzeliłem.
Byłem wystraszony.
Ksiądz Robak wyrwał mi strzelbę
i trafił niedźwiedzia.
To był wspaniały strzał.
Tak dobrze strzelał kiedyś tylko jeden człowiek – Jacek 
Soplica”.
Wszyscy zaczęli szukać księdza Robaka,
ale ksiądz Robak uciekł.

Wojski kazał rozpalić ognisko.
Myśliwi przygotowali bigos.
Po posiłku wracali do dworu.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2011Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Prawie wszyscy mieli dobry humor.
Tylko Asesor i Rejent byli zagniewani.
Tadeusz i Hrabia byli smutni.
Nie zabili niedźwiedzia.
Hrabia mówił,
że to wina Tadeusza.
Tadeusz mówił,
że to wina Hrabiego.

Wojski był bardzo wesoły.
Chciał skończyć opowiadanie o Dowejce i Domejce.
Powiedział:
„Ja nie chciałem pojedynku Asesora z Rejentem.
Chciałem zrobić żart.
Taki sam żart zrobiłem dawno temu Dowejce i Domejce.

Dowejko i Domejko mieli podobne nazwiska.
Ludzie mylili się
i z tego powodu były różne kłopoty.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2012Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Pewnego dnia poszli na polowanie.
Strzelili do niedźwiedzia.
Niedźwiedź zdechł.
Nie wiedzieli,
kto trafił niedźwiedzia.
Domejko i Dowejko się zdenerwowali.
Chcieli położyć na ziemi skórę niedźwiedzia,
stanąć na jej końcach
i strzelać do siebie z bliska.

Poprosili mnie,
żebym był sędzią.
Zgodziłem się,
ale powiedziałem,
że to ja położę na ziemi skórę niedźwiedzia.
Następnego dnia obok karczmy miał być pojedynek”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2013Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Nagle ktoś krzyknął 
i Wojski przerwał opowiadanie.
Na polu pojawił się zając.
Asesor i Rejent puścili swoje psy.
Psy zaczęły gonić zająca.
Wszyscy byli ciekawi,
który pies złapie zająca.
Zając był bardzo sprytny.
Biegł szybko,
zmieniał kierunek.
W końcu uciekł do lasu.
Psy go nie złapały.
Asesor i Rejent byli smutni,
że zając uciekł.

Wojski chciał skończyć opowiadanie:
„Domejko i Dowejko chcieli się pojedynkować.
Chcieli położyć na ziemi skórę niedźwiedzia,
stanąć na jej końcach
i strzelać do siebie.
To bardzo blisko siebie.
Wszyscy myśleli,
że to zły pomysł.
Ale ja chciałem zrobić żart.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2014Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Był dzień pojedynku.
Z jednej strony przyjechał Domejko.
Z drugiej strony przyjechał Dowejko.
Zobaczyli,
że na ziemi leży skóra niedźwiedzia.
Ale ja pociąłem skórę niedźwiedzia na części
i ułożyłem z nich bardzo długą drogę na moście.
Dowejko stanął na jednym końcu,
Domejko na drugim.
To było bardzo daleko.
Nie mogli do siebie trafić.
Zdenerwowali się.

Wszyscy szlachcice śmiali się z tego żartu.
Ja zaproponowałem,
żeby Domejko i Dowejko się pogodzili.
Domejko i Dowejko zostali przyjaciółmi.
Nie kłócili się już później”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2015Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Księga piąta – Kłótnia

Telimena nie pojechała na polowanie.
Została we dworze
i rozmyślała.
Zastanawiała się,
z kim wziąć ślub.
Chciała wybrać między Hrabią a Tadeuszem.
Hrabia był bogaty,
ale może nie będzie chciał brać ślubu.
Tadeusz był młody,
ale rodzina Tadeusza może nie zgodzić się na ślub.
Telimena pomyślała,
że może Hrabia weźmie ślub z Zosią.

Zosia była w ogrodzie.
Karmiła kury i indyki.
Telimena zawołała ją przez okno.
Zosia wbiegła do pokoju.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2016Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Telimena powiedziała:
„Zosiu, masz już 14 lat.
Przestań zajmować się kurami i indykami.
Jesteś już duża.
Jesteś córką z ważnej rodziny.
Przestań bawić się z wiejskimi dziećmi.
We dworze jest teraz dużo gości.
Chcę, żebyś dzisiaj ich poznała”.
Zosia się bardzo ucieszyła.

Telimena wezwała służące.
Służące pomogły Zosi się umyć i ubrać.
Zosia umyła się i uczesała.
Założyła piękne ubranie.
Telimena zrobiła jej makijaż
i nałożyła perfumy.

Zosia wyglądała bardzo ładnie.
Telimena poprosiła ją,
żeby była miła dla Hrabiego.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2017Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Myśliwi wrócili z polowania.
Telimena z Zosią poszły do pokoju
i czekały na wszystkich.
Telimena witała myśliwych
i przedstawiała im Zosię.
Tadeusz zobaczył Zosię
i był zaskoczony.
Poznał,
że to Zosia obudziła go rano na polowanie.
Tadeusz przypomniał też sobie,
że to Zosię widział pierwszego dnia,
gdy wrócił do dworu.
Tadeusz zrozumiał,
że pomylił Telimenę z Zosią.
Odszedł na bok i cały czas je obserwował.

Telimena podeszła do Tadeusza
i zaczęła z nim żartować.
Tadeusz miał zły humor,
był niemiły dla Telimeny.
Telimena się zdenerwowała.
Pokłóciła się z Tadeuszem.
Tadeusz wybiegł z dworu.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2018Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Tadeusz poszedł do lasu.
Szedł przed siebie.
Trafił na pagórek,
na którym rozmawiał wcześniej z Telimeną.
To miejsce nazywało się „Świątynia dumania”.

Tadeusz zobaczył,
że w tym miejscu siedzi Telimena.
Telimena była smutna i płakała.
Tadeusz postanowił,
że z nią porozmawia.

Nagle Telimena zaczęła dziwnie się zachowywać.
Szybko wstała z trawy,
zaczęła skakać, tarzać się.
Łapała się rękami po całym ciele.
Tadeusz podbiegł,
żeby jej pomóc.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2019Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Telimena zachowywała się dziwnie,
bo usiadła obok mrowiska.
Mrówki weszły na Telimenę,
gryzły ją i łaskotały.

Tadeusz pomógł Telimenie
i łapał mrówki.
Telimena przestała się gniewać.
Tadeusz pogodził się z Telimeną.
Zaczęli znów wesoło rozmawiać.
Nagle Telimena i Tadeusz usłyszeli dzwon.
To był znak,
że zaraz zacznie się kolacja. 
Telimena i Tadeusz wrócili do dworu.

Woźny znowu przygotował kolację na zamku.
Goście usiedli przy stole.
Podkomorzy siedział w najważniejszym miejscu.
Wszyscy jedli w ciszy.
Nikt się nie cieszył.
Nikt nie żartował.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Myśliwi nie rozmawiali,
bo myśleli o polowaniu.
Wstydzili się,
że nie zabili niedźwiedzia,
tylko ksiądz Robak to zrobił.
Asesor i Rejent też siedzieli cicho.
Ich psy nie złapały zająca.

Telimena próbowała rozmawiać z Hrabią.
Hrabia miał zły humor 
i nie chciał rozmawiać z Telimeną.
Zaczął rozmawiać i żartować z Zosią.
Chciał,
żeby Telimena była zazdrosna.
Telimena była zdziwiona.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2021Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Telimena spróbowała rozmawiać z Tadeuszem.
Tadeusz też miał zły humor
i nie chciał rozmawiać z Telimeną.
Tadeusz zauważył,
że Telimena ma zmarszczki i piegi.
Przestała mu się podobać.
Tadeusz słuchał,
jak Hrabia rozmawia z Zosią. 
Tadeusz był zazdrosny.

Wszyscy przy stole byli smutni
i nie rozmawiali.
Wojski widział,
co się dzieje.
Chciał poprawić nastrój.
Powiedział:
„Poproszę młodzież,
żeby nie siedziała cicho.
Młodzież powinna być wesoła przy kolacji.
Kiedyś ludzie tak właśnie robili.
Przy stole wszyscy rozmawiali
i opowiadali sobie różne historie.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2022Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Martwicie się,
bo ksiądz Robak zastrzelił niedźwiedzia.
Czasami nawet najlepszy myśliwy nie trafia.
Ja też nie trafiłem wiele razy.

Hrabia i Tadeusz wstydzą się,
bo uciekli przed niedźwiedziem.
Nie muszą się wstydzić.
Spróbowali zabić niedźwiedzia,
ale nie trafili.
Tak czasami się zdarza”.

Myśliwi mieli już lepszy humor.
Zaczęli rozmawiać i żartować.
Sędzia Soplica powiedział:
„Ksiądz Robak powinien dostać nagrodę.
Był najlepszym myśliwym.
Dam księdzu zabitego niedźwiedzia,
ale bez skóry.
Skórę dostanie drugi najlepszy myśliwy”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Podkomorzy miał zdecydować,
kto dostanie skórę niedźwiedzia.
Powiedział:
„Ksiądz Robak dostał pierwszą nagrodę,
bo zabił niedźwiedzia.
Trudno zdecydować,
kto ma dostać drugą nagrodę.
Wszyscy byli dzielni.
Hrabia i Tadeusz byli najbliżej niedźwiedzia.
Tadeusz jest młodszy
i jest krewnym Sędziego Soplicy,
więc nie będzie chciał nagrody.
Hrabia powinien dostać skórę niedźwiedzia”.

Hrabia nie był zadowolony.
Przypomniał sobie,
że kolacja jest na zamku.
Zamek należał kiedyś do jego rodziny.
Hrabia był też zazdrosny o Tadeusza.
Powiedział:
„Mam za mały dom na taką skórę.
Niech skóra niedźwiedzia zostanie na zamku.
A Sędzia Soplica niech odda mi zamek razem ze skórą”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Podkomorzy odpowiedział:
„Hrabio, pamiętasz o sporze o zamek.
To dobrze.
Ja już podjąłem decyzję.
Wiem, 
jak rozstrzygnąć twój spór z Sędzią Soplicą”.
Podkomorzy zaczął tłumaczyć,
jak to zrobi.

Nagle ktoś wszedł do sali.
To był klucznik Gerwazy.
Miał w ręku klucz.
Podszedł do szafy
i zaczął w niej czymś kręcić.
W szafie był stary zegar.
Takie zegary trzeba nakręcać specjalnym kluczem.
Gerwazy nakręcił zegar,
zegar zaczął robić hałas.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Podkomorzy powiedział:
„Kluczniku, przestań hałasować”.
Podkomorzy dalej wyjaśniał,
kto dostanie zamek.
Gerwazy nie chciał przestać.
Nakręcił zegar jeszcze mocniej.
Zegar zaczął dzwonić.
Wszyscy goście zaśmiali się.
Podkomorzy powiedział:
„Kluczniku, przestań hałasować.
Inaczej cię stąd wygonimy”.

Gerwazy odpowiedział:
„Ja mieszkam w tym zamku.
Wy przyszliście tutaj na kolację.
To ja was mogę stąd wygonić”.
Podkomorzy się zdenerwował
i krzyknął:
„Złapcie klucznika
i wyrzućcie z sali!”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Klucznik powiedział do Hrabiego:
„Mieszkam na zamku.
Służyłem rodzinie Horeszków.
Czy pan pozwoli,
żeby mnie stąd wyrzucili?”.
W tym momencie Woźny zawołał:
„Zamek należy do Sędziego Soplicy!”.
Gerwazy rzucił w Woźnego kluczami.
Zaczęła się awantura.

Sędzia krzyknął:
„Złapcie klucznika
i zamknijcie do więzienia!”.
Hrabia zaprotestował.
Powiedział:
„Nie pozwalam.
Klucznik jest moim służącym.
Zamek należy do mnie”.
Podkomorzy odpowiedział Hrabiemu:
„Ukarzemy klucznika bez pana pozwolenia.
Nie ma jeszcze decyzji sądu.
Zamek nie należy do pana.
Nie odzywaj się”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Hrabia powiedział:
„Mam dość.
Zrobiłem źle,
że się z wami spotykałem.
Teraz obrażacie mojego służącego.
Gerwazy, chodź ze mną”.
Hrabia wszystkich obraził.
Podkomorzy, Sędzia i Tadeusz 
chcieli pojedynkować się z Hrabią.
Pozostali goście zaczęli rzucać butelkami.
Klucznik Gerwazy i Hrabia musieli uciekać.

Klucznik Gerwazy i Hrabia uciekli z sali.
Goście szli za nimi,
rzucali butelkami i krzesłami.
W końcu Gerwazy i Hrabia uciekli,
a goście wyszli z zamku.
Wszystkie meble w sali zostały zniszczone.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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W zamku zostali Hrabia i klucznik Gerwazy.
Hrabia planował pojedynkować się z Tadeuszem.
Gerwazy miał inny pomysł.
Powiedział:
„Może pan zabrać zamek i ziemię.
Nie jest potrzebny sędzia.
Trzeba zebrać szlachtę
i zaatakować dwór Soplicy.
Kto jest silniejszy,
ten ma prawo do zamku.
Kiedyś ludzie robili tak samo”.
Taki atak nazywa się zajazdem.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Hrabia się zgodził.
Powiedział do Gerwazego:
„Podoba mi się twój pomysł.
Nie chcę chodzić do sądu.
Zbierzemy ludzi 
i zaatakujemy dwór Soplicy”.
Gerwazy odpowiedział:
„Ja przygotuję zajazd.
Zbiorę szlachciców z okolicy.
Oni nie lubią rodziny Sopliców.
Na pewno nam pomogą.
Najpierw pojadę do wsi Dobrzyń.
Tam mieszka dużo szlachty”.

Hrabia i Gerwazy skończyli rozmawiać.
Hrabia poszedł spać.
Gerwazy planował jeszcze zajazd.
Potem modlił się
i też zasnął.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Księga szósta – Zaścianek

Był ranek następnego dnia.
Słońce pojawiło się na niebie.
Wszędzie była mgła.
Obudziły się zwierzęta.
Chłopi wyszli pracować na pole.
Wozy i konie jeździły po drogach.

W Soplicowie wszyscy byli smutni.
Pamiętali wczorajszą kłótnię.
Nie mieli ochoty na zabawę i śmiechy.

Sędzia od rana pisał pozew.
Pozew to wezwanie kogoś do sądu.
Pozew był przeciwko Hrabiemu i Gerwazemu.
Sędzia zawołał Woźnego.
Woźny miał dostarczyć pozew Hrabiemu.
Woźny w młodości dostarczał pozwy szlachcicom.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Woźny założył odpowiednie ubranie.
Wyruszył w drogę do Hrabiego.

Ksiądz Robak przyjechał do Soplicowa.
Przyszedł do Sędziego porozmawiać.
Powiedział:
„Telimena źle się zachowuje.
Miała opiekować się Zosią.
Teraz próbuje wziąć ślub z Tadeuszem.
Albo próbuje wziąć ślub z Hrabią.
Trzeba się pozbyć Telimeny.
Może być dużo problemów przez Telimenę.
Hrabia może pokłócić się z Tadeuszem”.

Sędzia odpowiedział:
„Już jest kłótnia.
To nie była moja wina.
Hrabia i Gerwazy zrobili awanturę.
Potem bardzo mnie obrazili.
Teraz chcę zgłosić sprawę do sądu”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2032Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Ksiądz Robak bardzo się zdenerwował.
Powiedział:
„Dlaczego byliście w zamku?
Nie lubię tego miejsca.
Opowiedz, 
co się dokładnie stało.
Musicie się pogodzić z Hrabią”.
Sędzia Soplica odpowiedział,
że nie chce żadnej zgody.

Ksiądz Robak mówił dalej:
„Jeśli Jacek Soplica dowie się o tej kłótni,
będzie bardzo smutny.
W zamku działy się kiedyś złe rzeczy.
Jacek Soplica zabił Stolnika Horeszkę.
Potem Soplicowie dostali zamek.
Jacek żałował tego, co zrobił.
Zaczął opiekować się Zosią.
Zosia to wnuczka Stolnika Horeszki.
Jacek chciał,
żeby Zosia i jego syn Tadeusz wzięli ślub.
Tadeusz to syn Jacka Soplicy.
Wtedy 2 rodziny pogodziłyby się”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Sędzia Soplica zaprotestował.
Powiedział,
że nie znał Jacka Soplicy.
Dostał zamek i ziemię.
Zaopiekował się Zosią.
Teraz ma już dość.
Bardzo denerwuje go Hrabia.

Ksiądz Robak odpowiedział:
„Trzeba się pogodzić.
Będzie wojna z Rosjanami na Litwie.
Napoleon z wojskiem nam pomoże.
To są ważne sprawy.
Wasza kłótnia nie jest ważna”.

Sędzia bardzo się ucieszył,
że będzie wojna z Rosjanami.
Dał księdzu Robakowi nagrodę,
ale nie chciał pogodzić się z Hrabią.
Napisał już pozew.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Ksiądz Robak był zaskoczony.
Powiedział do Sędziego:
„Napoleon idzie do nas z wojskiem.
Będzie wojna.
Ty chcesz teraz iść do sądu
i kłócić się z Hrabią.
Trzeba robić inne rzeczy.
Napoleon idzie do nas z wojskiem.
My możemy zacząć sami walczyć z Rosjanami.
Możesz zebrać ludzi
i być ich dowódcą.
Napoleon będzie zadowolony.
Będziesz sławny”.

Sędzia Soplica odpowiedział:
„Nie chcę być sławny,
ale chcę pomóc mojemu krajowi.
Mamy broń.
Czy już mam wołać ludzi i walczyć?”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Ksiądz Robak powiedział do Sędziego: 
„Bardzo się cieszę.
Najpierw przygotujmy wszystko.
Potem powiem,
kiedy zacząć walkę.
Wiem,
że na pewno Napoleon przyjdzie na Litwę.
Wiem,
że będzie wojna.
Książę Józef kazał mi przyjechać na Litwę
i przygotować ludzi do walki.
Powiem, gdzie i kiedy atakować.
Teraz, Sędzio, musisz pogodzić się z Hrabią.
Hrabia jest bogaty.
Ludzie go lubią.
Będzie dobrym żołnierzem”.
Sędzia Soplica nie chciał się pogodzić.
Powiedział,
że to Hrabia musi go przeprosić.
Ksiądz Robak się zdenerwował
i wyszedł.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Woźny szedł z pozwem do Hrabiego.
Przypominał sobie,
gdy w młodości nosił pozwy.
Miał wtedy różne przygody.
Czasami był w niebezpieczeństwie.

Woźny przyszedł do domu Hrabiego.
Zobaczył,
że przy drzwiach jest ksiądz Robak.
Dom Hrabiego był pusty.
Nikogo tam nie było.
Hrabia gdzieś pojechał.
Woźny dowiedział się od służących,
że Hrabia pojechał do wsi Dobrzyń.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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W Dobrzyniu mieszkała rodzina Dobrzyńskich.
Przyjechali oni na Litwę z Polski.
Kiedyś była to bardzo duża rodzina.
Wszyscy byli szlachcicami.
Byli bogaci,
walczyli dla króla.
Potem ludzi było mniej,
stracili pieniądze.
Teraz musieli sami pracować na polu.

Mieszkańcy Dobrzynia byli do siebie podobni.
Byli wysocy,
mieli czarne włosy i oczy.
Wszyscy mieli te same imiona,
dlatego każdy miał też przezwisko.

W rodzinie Dobrzyńskich najważniejszy był Maciej.
Miał przezwisko Maciek nad Maćkami.
Jego dom był w centrum wsi.
Dom był stary.
W domu było dużo starej broni.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Rano do Dobrzynia przyjechał mężczyzna.
Przywiózł dla rodziny Dobrzyńskich wiadomość.
Była to wiadomość o wojnie z Rosjanami.
Wszyscy zaczęli dyskutować.
Nie wiedzieli,
co robić.
Poszli porozmawiać z Maciejem.

Maciej Dobrzyński był stary.
Kiedyś walczył w różnych bitwach.
Pomagał różnym osobom,
często zmieniał zdanie.
Nigdy nie lubił Rosjan.
Nie chciał nagród za swoją odwagę.
W domu zajmował się pszczołami,
chodził na polowania.
Wszyscy w Dobrzyniu zawsze prosili Macieja o pomoc.
Maciej decydował o wszystkim.
Ludzie mówili,
że jest bardzo mądry.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Maciej był w swoim domu.
Chodził po podwórku
i karmił króliki.
Nagle przyszli do niego wszyscy mieszkańcy Dobrzynia.
Prosili Macieja o radę,
co robić.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Księga siódma – Rada

Do domu Maćka przyszli mieszkańcy Dobrzynia.
Rozmawiali o wojnie z Rosjanami.
Nie wiedzieli,
co mają robić.
Mieli różne pomysły.

Pierwszy odezwał się Bartek.
Bartek miał przezwisko Prusak.
Powiedział:
„Francuzi to bardzo odważni żołnierze.
Napoleon jest dobrym dowódcą.
Kiedyś walczył z Niemcami.
My mu pomagaliśmy.
Może teraz zrobić podobnie?
Napoleon walczy z Rosjanami.
My możemy zaatakować Rosjan na Litwie.
Co myślisz, Macieju?”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Maciej się zastanowił.
Pomyślał chwilę
i odpowiedział:
„Skąd wiecie o wojnie Napoleona?
Gdzie są jego żołnierze?
Czy już walczą z Rosjanami?
Czy jest ich dużo?”.

Bartek Prusak powiedział: 
„Poczekajmy na księdza Robaka.
To on mówił o wojnie z Rosjanami.
Możemy zbierać broń 
i się przygotowywać”.

Na spotkaniu był też inny Maciej.
Miał przezwisko Kropiciel.
Powiedział: 
„Nie chcę czekać.
Po co nam potrzebny ksiądz Robak?
Chodźmy już teraz walczyć z Rosjanami!”.
Ludzie zaczęli krzyczeć.
Było głośno.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Stary Maciej uciszył wszystkich
i powiedział:
„Ksiądz Robak to ważna osoba.
Uważajcie na niego.
Ja wiem,
kto to jest.
On kiedyś nazywał się inaczej,
ale to nie moja sprawa.
Ksiądz Robak do nas nie przyjdzie.
Czy wiecie coś więcej?
Po co do mnie przyszliście?
Czego chcecie?”.

Ludzie zaczęli krzyczeć:
„Chcemy wojny.
Chcemy wojny z Rosjanami”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Bartek Prusak powiedział:
„Ja też chcę walczyć z Rosjanami.
Ale wcześniej trzeba pomyśleć.
Trzeba zaplanować,
gdzie atakować.
Trzeba wybrać,
kto będzie dowódcą”.

Odezwał się Buchman.
Buchman był mądry.
Wszyscy go szanowali.
Powiedział:
„Słuchałem wszystkich.
Musimy ustalić 2 rzeczy:
jak zorganizować powstanie
i kto będzie potem rządził”.
Wszyscy zaczęli krzyczeć.
Niektórzy chcieli od razu walczyć,
inni chcieli czekać i planować.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Nagle odezwał się szlachcic Skołuba.
Skołuba nie mieszkał w Dobrzyniu.
Powiedział:
„Rozmawia tylko rodzina Dobrzyńskich,
ale przyjechały też tu inne osoby.
My też chcemy decydować”.
Znowu zaczęły się kłótnie i krzyki.

Stary Maciej stał w środku
i nic nie mówił.
Był zdenerwowany.
Wszyscy cały czas krzyczeli.
Nagle pośród nich pojawił się Gerwazy.
Gerwazy niósł duży miecz.
Jego miecz nazywał się Scyzoryk.
Wszyscy zauważyli Gerwazego
i przestali krzyczeć.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Gerwazy powiedział:
„Nie będę udzielał rad.
Wy sami zdecydujecie, 
co robić dalej.
Wiecie, co mówił ksiądz Robak.
Ksiądz Robak mówił,
że będzie duża wojna.
Napoleon będzie walczył z Rosjanami.
My też możemy coś zrobić.
Generałowie i politycy będą planować.
Potem wymyślą,
kto będzie rządził.
My możemy zrobić coś w naszej okolicy.
Ksiądz Robak mówił,
że trzeba przygotować się na przyjście Napoleona.
A kto w okolicy przeszkadza?
Kto zabił Stolnika Horeszkę?
Kto ukradł zamek?”.

Dobrzyńscy odpowiedzieli: „Soplica”.
Zaczęli krzyczeć,
żeby zaatakować dwór Soplicy.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Bartek Prusak nie zgadzał się.
Powiedział:
„To bardzo zły pomysł.
Sędzia Soplica niczego złego nie zrobił.
To wszystko wina jego brata, Jacka Soplicy.
Sędzia jest niewinny.
Sędzia kłóci się z Hrabią o zamek,
ale to nie nasza sprawa.
Sędzia Soplica dba o służących,
kocha kraj,
nie pomaga Rosjanom.
Nie zgadzam się,
żeby atakować Sędziego Soplicę”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Znowu było głośno.
Nagle na ławkę wszedł Żyd Jankiel.
Powiedział:
„Szanuję Sędziego Soplicę.
Szanuję też rodzinę Dobrzyńskich.
Wszyscy są moimi sąsiadami.
Atak na Soplicę to zły pomysł.
We dworze jest Asesor,
obok jest wojsko.
Potem będziecie mieli problemy.
Napoleon z wojskiem przyjdzie dopiero na wiosnę.
Poczekajcie do wiosny.
Teraz nie atakujcie Sędziego Soplicy.
Nie rozmawiajmy już,
zapraszam do karczmy.
Będzie grała muzyka,
będziemy się bawić”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Gerwazy wygonił Jankiela.
Powiedział:
„Stolnik Horeszka dbał o rodzinę Dobrzyńskich.
Handlował z nimi,
zapraszał ich na zamek.
Dawał im pieniądze.
Był bardzo dobrym sąsiadem.
Sędzia Soplica niczego dla was nie zrobił”.
Rodzina Dobrzyńskich zgodziła się z Gerwazym.

Gerwazy mówił dalej:
„Chcecie walczyć z Rosjanami,
a boicie się walczyć z Soplicą?
Nie namawiam was do złych rzeczy.
Hrabia ma rację.
Hrabia powinien dostać zamek.
Sędzia nie chce oddać zamku.
Nikt nie chce pomóc Hrabiemu.
Hrabia jest z rodziny Horeszków.
Stolnik Horeszka bardzo wam pomagał.
Teraz nikt nie pomaga Hrabiemu.
Tylko ja chcę mu pomóc”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Wszyscy zgodzili się z Gerwazym.
Zaczęli krzyczeć,
że pomogą Hrabiemu.

Stary Maciej wstał,
wyszedł na środek
i powiedział:
„Jesteście głupi.
Jesteście bardzo głupi.
Będziecie mieli problem.
Gdy rozmawialiśmy o walce z Rosjanami,
nie było zgody.
Ale chcecie atakować Sędziego Soplicę,
bo go nie lubicie.
Wyjdźcie z mojego domu!
Nie chcę już z wami rozmawiać!”.

Wszyscy byli zaskoczeni.
Nagle przed dom Macieja przyjechał Hrabia.
Hrabia był ładnie ubrany,
razem z nim przyjechali służący.
Wszyscy mieli broń.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Rodzina Dobrzyńskich wyszła z domu Macieja.
Cieszyli się,
że przyjechał Hrabia.
Krzyczeli,
że pomogą mu walczyć z Soplicą.
Maciej krzyknął jeszcze z okna:
„Jesteście głupi!”.

Hrabia, Gerwazy i szlachcice poszli do karczmy.
Pili wódkę i piwo i krzyczeli.
Żyd Jankiel uciekł z karczmy.
Potem wszyscy wzięli broń
i wsiedli na konie.
Pojechali walczyć z Sędzią Soplicą.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Księga ósma – Zajazd

W Soplicowie było cicho i spokojnie.
Tak samo jest cicho przed burzą.
Po kolacji Sędzia i goście wyszli na zewnątrz.
Oglądali niebo 
i słuchali nocnych zwierząt.

Było coraz ciemniej.
Księżyc pojawił się na niebie
i zrobiło się jaśniej.
Różne gwiazdy pojawiły się na niebie.
Wojski mówił,
jak nazywa się każda gwiazda.
Gwiazdy układają się we wzory.
Takie wzory nazywają się gwiazdozbiorami.
Wojski znał wszystkie gwiazdozbiory
i opowiadał o nich różne historie.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Goście nie słuchali Wojskiego.
Nie chcieli oglądać gwiazd.
Wszyscy oglądali kometę.
Kometa niedawno pojawiła się na niebie.
Ludzie na Litwie oglądali kometę
i zastanawiali się,
co to znaczy.
Niektórzy mówili,
że to oznacza wojnę.

Podkomorzy i Wojski rozmawiali o kometach.
Mówili,
że dawno temu kometa oznaczała ważne wydarzenie.
Kometa pojawiała się przed ważną bitwą.
Wojski powiedział:
„Czasami kometa oznacza kłótnie.
Kometa jest nad Soplicowem.
To zły znak.
Rejent pokłócił się z Asesorem.
Tadeusz pokłócił się z Hrabią”.
Wojski potem zaczął opowiadać śmieszną historię.
Opowiadał o kłótni posła Rejtana i księcia Denassów.
Wojski nie dokończył opowiadania.
Sędzia musiał wracać do dworu.
Goście poszli spać.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Tadeusz nie mógł usnąć
i chodził po dworze.
Chciał porozmawiać z Sędzią.
Drzwi były zamknięte.
Tadeusz czekał pod drzwiami i słuchał.

W środku ktoś płakał.
Tadeusz zajrzał przez dziurkę od klucza.
W środku byli Sędzia Soplica i ksiądz Robak.
Obejmowali się
i płakali.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2054Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Ksiądz Robak mówił do Sędziego: 
„Bracie! Długo miałem tajemnicę.
Kiedyś zrobiłem coś złego,
potem obiecałem,
że będę robił dobre rzeczy.
Wszystko robiłem dla mojego kraju.
Nie chciałem być sławny.
Nie chciałem mówić,
jak się naprawdę nazywam.
Teraz mam trudne zadanie.
Mogę zginąć.
W Dobrzyniu jest zamieszanie.
Muszę tam jechać.
Mówiłem,
żeby szlachcice szykowali się do wojny.
Gerwazy i Hrabia wszystko popsuli.
Stary Maciej może mnie rozpoznać.
Jeżeli Maciej powie,
jak się nazywam,
Gerwazy mnie zabije.
Dlatego powiedziałem tobie,
jak się naprawdę nazywam”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Ksiądz Robak pożegnał się z Sędzią
i wyszedł przez okno.
Sędzia został sam
i płakał.

Tadeusz poczekał chwilę 
i zapukał do drzwi.
Wszedł do środka
i powiedział do Sędziego:
„Wujku, byłem tutaj kilka dni.
Teraz muszę wyjechać.
Chcę pojedynkować się z Hrabią,
a potem ucieknę
i zostanę żołnierzem”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Sędzia Soplica odpowiedział:
„Dlaczego tak się spieszysz?
Nie musisz teraz wyjeżdżać.
Porozmawiamy z Hrabią.
Nie musicie się pojedynkować.
Dlaczego chcesz wyjechać?
Słyszałem,
że masz problem z Telimeną”.
Tadeusz przyznał, 
że się zakochał w Zosi. 
Tadeusz wie jednak, 
że stryj Sędzia Soplica ma dla niego inną kandydatkę na żonę.
Poza tym Tadeusz myśli, 
że Telimena nie odda mu Zosi.
Telimena sama zakochała się w Tadeuszu.

Sędzia powiedział,
że Tadeusz ma zostać we dworze.
Obiecał,
że rozwiąże wszystkie problemy
i Zosia z Tadeuszem wezmą ślub.
Sędzia gniewał się na Tadeusza,
bo Tadeusz nie chciał powiedzieć prawdy.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Tadeusz wyszedł od Sędziego
i spotkał Telimenę.
Telimena była zła na Tadeusza.
Powiedziała:
„Jesteś niedobry.
Skrzywdziłeś mnie.
Wcześniej chciałeś ze mną rozmawiać,
teraz już nie chcesz.
Wcześniej chciałeś się spotykać,
teraz już nie chcesz.
Zakochałam się w tobie.
Ty udawałeś,
że mnie kochasz.
Potem mnie skrzywdziłeś”.

Tadeusz odpowiedział:
„To nieprawda.
Chcę się z tobą spotykać.
Boję się,
że inni goście nie zgodzą się na nasze spotkania”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Telimena powiedziała:
„Ja jestem kobietą
i się nie boję.
Dlaczego ty się boisz?”.
Tadeusz odpowiedział:
„Nie mogę być teraz z tobą.
Młodzi ludzie dołączają do wojska.
Ja też chcę walczyć.
Jutro wyjeżdżam”.

Telimena poprosiła Tadeusza:
„Nie będę ci przeszkadzać.
Powiedz tylko,
czy mnie kochałeś”.
Telimena zaczęła bardzo płakać.
Tadeusz wzruszył się i powiedział:
„Na pewno cię bardzo lubiłem lub kochałem.
Spędziliśmy bardzo miłe chwile.
Zawsze będę o tobie pamiętał”.
Telimena ucieszyła się,
chciała wyjechać razem z Tadeuszem
i wziąć z nim ślub.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Tadeusz się wystraszył.
Nie chciał ślubu z Telimeną.
Chciał wyjechać sam.
Tadeusz powiedział, 
że nie chce żadnego ślubu.
Telimena krzyknęła:
„Kłamiesz!
Słyszałam twoją rozmowę z Sędzią.
Chcesz wziąć ślub z Zosią.
Najpierw oszukałeś mnie,
teraz chcesz oszukać Zosię.
Jesteś złym człowiekiem”.

Tadeusz też się zdenerwował.
Powiedział:
„Jesteś głupia”.
Tadeusz odszedł od Telimeny.
Czuł się źle.
Wiedział,
że skrzywdził Telimenę.
Teraz Telimena nie zgodzi się na ślub Tadeusza i Zosi.
Tadeusz był załamany.
Nie wiedział,
co robić.
Postanowił,
że popełni samobójstwo, czyli zabije sam siebie.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Tadeusz wybiegł z dworu.
Chciał iść nad jezioro
i się utopić.
Telimena widziała,
że Tadeusz jest załamany.
Wystraszyła się
i pobiegła za nim.

Obok jeziora jechał Hrabia ze służącymi.
Zatrzymał się
i oglądał okolicę.
Były tam 2 ładne jeziora.
Płynęły też małe rzeczki.
Hrabia lubił oglądać ładne miejsca.
Nagle Hrabia usłyszał Tadeusza.
Krzyknął do służących,
żeby go złapali.
Tadeusz został złapany.
Hrabia ze służącymi pojechali do dworu.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Sędzia obudził się
i wyszedł na zewnątrz.
Zobaczył Hrabiego, 
który miał broń.
Spytał go,
co się dzieje.
Hrabia odpowiedział:
„Sędzio Soplico, jesteś wrogiem mojej rodziny.
Teraz cię ukarzę”.
Sędzia krzyknął:
„Hrabio, co robisz?
Nie jesteś rozbójnikiem!
Nie pozwolę nikogo skrzywdzić”.
Do Sędziego przybiegli służący z bronią.
Przyszedł też Wojski.
Nagle Sędzia usłyszał hałas.
Szlachcice z Dobrzynia byli blisko dworu.
Wszyscy krzyczeli,
że chcą walczyć z rodziną Sopliców.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Zosia była przerażona,
zaczęła krzyczeć. 
Telimena powiedziała do Hrabiego:
„Proszę nikogo nie skrzywdzić”.
Telimena straciła przytomność.
Hrabia uspokoił się
i powiedział,
że nikogo nie skrzywdzi.
Kazał służącym zamknąć rodzinę Sopliców we dworze.
Sopliców miały pilnować straże.

Do Soplicowa dotarli szlachcice z Dobrzynia.
Nie mieli z kim walczyć.
Zrobili się głodni.
Chcieli jeść i pić.

Gerwazy złapał Woźnego.
Kazał mu ogłosić,
że zamek należy do Hrabiego.
Woźny udawał,
że się zgadza.
Potem uciekł w krzaki.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Rodzina Sopliców była zamknięta.
Woźny uciekł.
Szlachcice z Dobrzynia nie mieli co robić.
Zaczęli łapać zwierzęta.
Zabijali kury i świnie.
Gerwazy przyniósł z piwnicy wódkę i piwo.
Szlachcice rozpalili ogniska.
Wszyscy zaczęli pić i się bawić.
Potem wszyscy zasnęli.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Księga dziewiąta – Bitwa

Szlachcice spali bardzo mocno.
Nie obudzili się,
gdy do dworu przyszły nowe osoby.
To byli rosyjscy żołnierze.
Związali wszystkich szlachciców.
Gerwazy próbował się wydostać,
ale mu się nie udało.
Żołnierze zamknęli Hrabiego i służących we dworze.
Szlachtę z Dobrzynia zostawili na zewnątrz.
Na dworze było zimno.

Nie wiadomo,
kto wezwał Rosjan na pomoc.
Rosjanami dowodził major Płut.
Jego pomocnikiem był kapitan Nikita Ryków.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Sędzia rozmawiał z Nikitą Rykowem.
Sędzia prosił,
żeby nie było kary dla szlachciców z Dobrzynia.
Nikita był dobrym człowiekiem.
Chciał pomóc.
Powiedział do majora Płuta:
„Nie potrzebujemy karać tych szlachciców.
To będzie dla nas problem.
Sędzia nam zapłaci.
My powiemy,
że żołnierze przyszli tu z wizytą.
Oszukamy dowódców.
Powiemy,
że nie było żadnej walki”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Major się nie zgodził.
Powiedział,
że chce wszystkich ukarać.
Sędziemu powiedział na ucho:
„Daj mi bardzo dużo pieniędzy,
to wtedy nikogo nie ukarzę”.
Sędzia tłumaczył,
że nic się nie stało.
Nie było bitwy.
Nie jest zły na Hrabiego.
Nie potrzeba wiązać szlachciców
i przekazywać sprawy do sądu.

Major Płut nie zmienił zdania.
Powiedział,
że teraz na Litwie jest nowe prawo.
Są nowe kary
i on dopilnuje,
żeby wszyscy zostali ukarani.
Może nawet ukarze też Sędziego.
Sędzia bardzo się zdenerwował.
Sędzia i major Płut zaczęli się kłócić.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Nagle ktoś wjechał na podwórko.
Był to ksiądz Robak.
Jechał na wozie.
Na drugim wozie jechał stary Maciej.
Związani szlachcice zobaczyli Macieja
i się ucieszyli.
Sędzia przywitał księdza Robaka
i zaprosił go do środka.

Ksiądz Robak zawsze był spokojny i zamyślony.
Teraz zachowywał się inaczej.
Był bardzo wesoły
i żartował z Rosjanami.
Pogratulował im,
że złapali tylu szlachciców.
Powiedział,
żeby kazali Hrabiemu zapłacić dużo pieniędzy.
Na koniec zaproponował,
żeby wszyscy usiedli i zjedli śniadanie.
Major Płut i Nikita Ryków zgodzili się.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Major Płut i Nikita Ryków bardzo dużo zjedli.
Pili też wódkę.
Mieli dobry humor.
Major zaczął żartować.
Major i ksiądz Robak rozmawiali o tańcach.
Ksiądz Robak zaproponował,
żeby dać też wódkę żołnierzom na dworze.
Będzie im przyjemniej.
Major się zgodził.

Major po śniadaniu miał jeszcze lepszy humor.
Chciał tańczyć z Telimeną.
W końcu złapał Telimenę
i pocałował ją w ramię.
Tadeusz wszystko widział.
Skoczył do majora
i uderzył go w twarz.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Major bardzo się zdenerwował.
Wyjął broń.
Zaczęła się walka.
Ksiądz Robak rzucił Tadeuszowi pistolet.
Tadeusz strzelił do majora,
ale nie trafił.
Nikita Ryków krzyknął do żołnierzy:
„Żołnierze, do walki.
Atakują nas!”.

Do pokoju wbiegł stary Maciej,
razem z nim szlachcice z wozów.
Zaczęła się walka.
Rosjanie uciekli na podwórko.

Na podwórku było zamieszanie.
Szlachcice z Dobrzynia uwolnili się
i zaczęli walczyć z rosyjskimi żołnierzami.
Na podwórku pojawiło się więcej żołnierzy.
Zaczęła się brutalna walka.
Szlachcice z Dobrzynia walczyli bardzo dzielnie.
Walczył nawet stary Maciej.
Rosjanie zaczęli przegrywać.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Niektórzy Rosjanie uciekli do ogrodu.
Tam był kapitan Ryków.
Zebrał żołnierzy,
ustawił ich w linii
i kazał strzelać do szlachty.
Wszyscy Rosjanie mieli pistolety
i strzelali bez przerwy.
Teraz szlachcice mieli kłopoty.

Tadeusz został we dworze.
Teraz wyszedł na podwórko
i zobaczył,
co się dzieje.
Rosjanie zaczęli wygrywać.
Strzelali do szlachty,
potem zaczęli iść w stronę dworu.
Szlachcice nie wiedzieli,
jak się bronić.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Do Rosjan zaczął strzelać Bartek Konewka.
Miał bardzo dobry pistolet.
Rosjanie uciekli do ogrodu
i stanęli pod płotem.
Cały czas walczyli.

Hrabia i służący na koniach zaatakowali Rosjan.
Rosjanie strzelili
i zabili konia Hrabiego.
Hrabia spadł na ziemię.
Rosjanie szykowali się do kolejnego strzału.
Ksiądz Robak skoczył
i zasłonił Hrabiego.
Rosjanie nie trafili Hrabiego,
trafili księdza Robaka.
Gerwazy widział,
co się stało.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Tadeusz miał pomysł.
Dobrze się ukrył
i strzelał do Rosjan.
Tadeusz umiał dobrze strzelać,
trafił kilku żołnierzy.
Major Płut krzyknął do Tadeusza:
„Schowałeś się 
i do nas strzelasz.
To nie jest sprawiedliwa walka.
Wyzywam cię na pojedynek”.
Tadeusz się zgodził,
ale major Płut sią wystraszył
i zmienił zdanie.
Wysłał do pojedynku kapitana Rykowa.

Hrabia powiedział do Tadeusza:
„Ty chciałeś walczyć z majorem.
Oni wysłali kapitana Rykowa.
Ja jestem na niego zły.
On złapał moich służących.
Ja chcę się z nim pojedynkować”.
Tadeusz się zgodził.
Hrabia i kapitan Ryków zaczęli pojedynek.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Major Płut zobaczył,
że Tadeusz wyszedł z kryjówki.
Kazał żołnierzowi strzelić do Tadeusza.
Żołnierz strzelił
i trafił Tadeusza w kapelusz.
Szlachcice zobaczyli,
co się stało.
Krzyknęli 
i rzucili się na Rosjan.
Hrabia i kapitan Ryków przerwali pojedynek.
Ryków musiał uciekać do swoich żołnierzy.

Wojski i Woźny mieli plan.
Poszli po cichu do ogrodu.
Za płotem stała sernica.
Był to drewniany schowek.
W środku były sery.
Sernica stała na wysokim słupie.
Wojski i Woźny przewrócili sernicę.
Sernica spadła na Rosjan.
Kilku Rosjan zginęło.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Rosjanie zaczęli przegrywać.
Gerwazy rzucił się do walki z Rosjanami.
Żołnierze strzelili do niego,
ale ksiądz Robak przewrócił Gerwazego na ziemię.
Ksiądz Robak uratował Gerwazemu życie.
Rosjanie zaczęli uciekać.

Przy płocie został jeszcze kapitan Ryków.
Krzyczał,
że nie przestanie walczyć.
Podszedł do niego Podkomorzy
i powiedział:
„Walczyłeś dzielnie.
Proszę, poddaj się.
Nie zrobimy ci krzywdy.
Będziesz moim więźniem”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Kapitan Ryków oddał broń
i odpowiedział:
„Przegraliśmy,
bo nie mieliśmy armat.
To wszystko wina majora Płuta.
Pozwolił żołnierzom pić wódkę.
Major jest winny,
car go ukarze.
Ja chcę być waszym przyjacielem.
Proszę, nie walczcie już z żołnierzami.
Poddajemy się”.

Szlachcice przestali walczyć.
Złapali wszystkich żołnierzy
i zamknęli.
Pomogli rannym żołnierzom.
Długo szukali majora Płuta.
Znaleźli go w pokrzywach.
Major bardzo się bał
i schował się w krzakach pokrzyw.
To był koniec walki
i koniec zajazdu.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Księga dziesiąta – Emigracja. Jacek.

Szlachcice i Rosjanie skończyli walkę.
Na niebie pojawiły się czarne chmury.
Zwierzęta były zdenerwowane.
Wszędzie było cicho,
nie było wiatru.
Zbliżała się burza.
Ludzie schowali się do budynków.

Nagle zaczął wiać silny wiatr.
Zaczął padać deszcz.
Deszcz był coraz większy i większy.
Uderzyły pierwsze pioruny.
Burza popsuła mosty,
zniszczyła drogi.
Nikt w okolicy nie dowiedział się o walce w Soplicowie.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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W pokoju Sędziego trwały rozmowy.
Ksiądz Robak był ranny
i leżał w łóżku.
Był przytomny.
Kazał wezwać Podkomorzego, Gerwazego i kapitana Rykowa.
Chciał z nimi rozmawiać,
co robić dalej.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Ksiądz Robak zapłacił Rykowowi za pomoc.
Kapitan Ryków powiedział:
„Nie chcę pieniędzy.
Walczyłem i przegrałem.
Nie jestem zły.
To wszystko wina majora Płuta.
On był dowódcą.
Car go ukarze.
Ja powiem,
że to był wypadek.
Przyszliśmy do Soplicowa z wizytą.
Bawiliśmy się,
major się upił
i kazał strzelać.
Zaczęła się walka.
Jest tylko problem.
Major Płut żyje.
On powie coś innego.
Idźcie do niego
i jemu dajcie pieniądze,
żeby nic nie mówił”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Gerwazy pokazał,
że zabił majora Płuta.
Wszyscy byli zaskoczeni.
Nikt wcześniej o tym nie wiedział.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Rozmowa była skończona.
Kapitan Ryków wyszedł z pokoju.
Do pokoju przyszli szlachcice,
którzy walczyli z Rosjanami.
Podkomorzy powiedział do nich:
„Wygraliśmy dzisiaj z Rosjanami.
Bardzo źle się stało,
że była ta walka.
Jeszcze dużo czasu do wojny z Rosją.
Nie jesteście teraz bezpieczni na Litwie.
Musicie uciekać za granicę
i dołączyć do wojska.
My powiemy,
że to wszystko wasza wina
i wina majora Płuta.
Wrócicie, 
gdy zacznie się wojna z Rosją.
Będziecie wtedy bezpieczni.
Sędzia da wam pieniądze i potrzebne rzeczy”.
Wszyscy się zgodzili
i zaczęli przygotowania do wyjazdu.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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W pokoju zostali Sędzia, Tadeusz i ksiądz Robak.
Sędzia powiedział do księdza:
„Chcę ci coś powiedzieć.
Wczoraj dowiedziałem się,
że Tadeusz jest zakochany w Zosi.
Zanim pojedzie za granicę,
poprosi Zosię o rękę.
Telimena się zgodziła.
Zosia sama zadecyduje”.

Tadeusz bardzo się ucieszył.
Podbiegł do Sędziego
i powiedział:
„Dziękuję, wujku.
To wspaniała wiadomość.
Kocham Zosię
i chciałbym być jej mężem.
Ale teraz nie chcę z nią rozmawiać.
Wyjeżdżam za granicę.
Gdy wrócę,
porozmawiam z Zosią o ślubie”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Zosia była w pokoju obok.
Słyszała całą rozmowę.
Słyszała, 
że Tadeusz ją kocha.
Poczuła się szczęśliwa.
Nie rozumiała,
dlaczego Tadeusz wyjeżdża.
Wzięła obrazek ze świętą Genowefą
i kawałek ubrania świętego Józefa.
Weszła do pokoju Sędziego.

Zosia powiedziała do Tadeusza:
„Pan zaraz odjeżdża.
Chcę panu dać na drogę te prezenty.
Proszę o mnie pamiętać.
Mam nadzieję,
że szybko pan wróci”.
Zosia zaczęła płakać.
Tadeusz wziął prezenty
i pożegnał się z Zosią.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Hrabia i Telimena weszli do pokoju Sędziego.
Zobaczyli rozmowę Tadeusza i Zosi.
Hrabia powiedział:
„To jest piękne pożegnanie.
Tadeusz wyjeżdża
i będzie walczyć.
Zosia będzie na niego czekać.
Tadeuszu, myślałem,
że kochasz się w Telimenie.
Byłem zazdrosny,
dlatego chciałem się z tobą pojedynkować.
To była pomyłka.
Ty zawsze kochałeś Zosię.
Ja kocham Telimenę,
ale też chcę wyjechać za granicę”.
Telimena była zaskoczona,
ale nic nie powiedziała.

Sędzia powiedział do Hrabiego:
„Nie musisz wyjeżdżać.
Jesteś bogaty.
Nikt cię nie ukarze”.
Hrabia nie zmienił zdania
i dalej chciał wyjechać.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Ksiądz Robak powiedział:
„To dobry pomysł.
Hrabia ma dużo pieniędzy.
Może kupić broń dla żołnierzy”.

Telimena powiedziała do Hrabiego:
„Nie zmienisz zdania.
Daję ci wstążkę,
żebyś o mnie pamiętał”.
Hrabia był wzruszony.
Hrabia i Telimena wyszli z pokoju.
Hrabia zaczął szykować się do wyjazdu.
Tadeusz pożegnał się z Sędzią
i też wyszedł.

Sędzia powiedział do księdza Robaka:
„Niczego mu nie powiesz?
On zaraz wyjeżdża”.
Ksiądz Robak zaczął płakać,
odpowiedział:
„Jestem ojcem Tadeusza,
ale niczego mu nie powiem”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Sędzia powiedział do księdza Robaka:
„Wszyscy wyjadą za granicę.
Ty jesteś stary i chory.
Nie możesz wyjechać.
Musimy wymyślić inny plan”.

Ksiądz Robak odpowiedział:
„Mam czas do rana.
Zawołaj Gerwazego.
Chcę zostać w pokoju z tobą i Gerwazym”.

W pokoju zostali Sędzia, Gerwazy i ksiądz Robak.
Ksiądz Robak obserwował Gerwazego,
nagle powiedział:
„Jestem Jacek Soplica”.

Gerwazy był w szoku.
Zrobił się biały,
zaczął się chwiać.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Ksiądz Robak mówił dalej:
„Nie boję się twojego gniewu.
Jestem ranny,
niedługo umrę.
Chcę ci opowiedzieć moją historię.
Może mi potem wybaczysz.
Opowiem,
co robiłem.
Ty potem zrobisz,
co będziesz chciał”.

Ksiądz Robak opowiedział swoją historię.
Opowiedział o Stolniku i jego córce.
Gerwazy i Sędzia słuchali.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Ksiądz Robak mówił:
„Stolnik Horeszka często zapraszał mnie na zamek.
Mówił,
że jestem jego przyjacielem.
Wszyscy to widzieli.
Ja zakochałem się w córce Stolnika.
Córka Stolnika miała na imię Ewa.
Chciałem wziąć z nią ślub.
Stolnik wiedział,
że kocham jego córkę.

Wszyscy w okolicy mówili,
że Stolnik nie zgodzi się na mój ślub z Ewą.
Ja myślałem inaczej.
Byłem młody i odważny.
Wierzyłem,
że wezmę ślub z Ewą.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Stolnik udawał,
że nie wie o mojej miłości.
Zapraszał mnie na zamek.
Prosił o pomoc.
Rozmawiał o polowaniach i polityce.
Mówił,
że jestem jego przyjacielem.
Wiedział,
że kocham Ewę.
Nigdy o tym nie rozmawialiśmy.
Nigdy nie mówił o moim ślubie z Ewą.
Byłem wściekły.
Wstydziłem się sam spytać o ślub.

Chciałem wyjechać za granicę
i walczyć na wojnie.
Pojechałem powiedzieć o tym Stolnikowi.
Stolnik był złośliwy.
Spytał mnie,
kto będzie dobrym mężem dla Ewy.
Nic nie odpowiedziałem
i uciekłem z zamku”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Gerwazy przerwał księdzu
i powiedział:
„Twoja historia niczego nie zmieni.
Poprosiłeś o pomoc Rosjan
i zabiłeś Stolnika.
Nieważne,
jak zachowywał się Stolnik”.

Ksiądz odpowiedział:
„Nie prosiłem o pomoc Rosjan.
Nie chciałem porywać Ewy.
Nie chciałem niszczyć zamku.
Postanowiłem,
że zapomnę o Ewie.
Nie będę jeździł na zamek.
Nie będę spotykał się z Ewą i Stolnikiem.
Znajdę inną żonę.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Tak zrobiłem.
Ożeniłem się z inną kobietą,
ale jej nie kochałem.
Miałem z nią syna.
To Tadeusz.
Tadeusz jest moim synem.

Miałem żonę,
ale cały czas kochałem tylko Ewę.
Zachowywałem się źle,
zacząłem pić.
Moja żona umarła.

Potem byłem w różnych miejscach.
Cały czas piłem.
Nigdy nie mogłem zapomnieć o Ewie.
Byłem cały czas smutny i zły.
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Ewa miała wyjść za mąż.
Wszyscy mówili,
że nie jest szczęśliwa
i kocha kogoś innego.
Stolnik nie zapraszał mnie już na zamek.
Kiedyś miałem wielu przyjaciół.
Teraz nikt mnie nie lubił,
wszyscy się ze mnie śmiali.
Byłem bardzo słaby”.

Gerwazy powiedział:
„To prawda.
Teraz jesteś księdzem.
Jesteś biedny.
Żyłeś jak żebrak.
Pamiętam,
gdy byłeś młody.
Wszyscy cię lubili.
Bardzo się zmieniłeś.
Teraz muszę cię ukarać.
Zabiłeś Stolnika”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Ksiądz mówił dalej:
„Jeździłem obok zamku.
Byłem wściekły.
Stolnik mnie skrzywdził.
Teraz zmusił córkę do ślubu.

Spojrzałem w okna zamku.
Była zabawa,
Stolnik tańczył.
Byłem jeszcze bardziej zły.

Nagle zobaczyłem Rosjan.
Patrzyłem,
jak atakowali zamek.
To nie ja ich wezwałem.
To kłamstwo,
że prosiłem Rosjan o pomoc.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Patrzyłem,
jak Rosjanie atakują zamek.
Chciałem,
żeby zniszczyli zamek
i pokonali Stolnika.
Ale Rosjanie zaczęli przegrywać.
Poczułem gniew.
Znowu Stolnik wygrywał.
Nagle zobaczyłem Stolnika.
Złapałem pistolet Rosjanina.
Strzeliłem.
Zabiłem Stolnika.

Gerwazy, widziałem,
że we mnie celujesz.
Nie uciekałem.
Żałuję,
że nie trafiłeś
i żyję”.
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Gerwazy odpowiedział:
„Chciałem cię trafić
i zabić.
Zabiłeś Stolnika,
potem rodzina Horeszków miała dużo problemów.
Ale dzisiaj uratowałeś Hrabiego.
Rosjanie do niego strzelali,
a ty go zasłoniłeś.
Hrabia też jest z rodziny Horeszków.
Potem uratowałeś mnie.
Rosjanie do mnie strzelali,
a ty mnie przewróciłeś.
Nie zabiję cię teraz.
Nie chcę cię już więcej widzieć”.

Ksiądz Robak powiedział:
„Chcę dokończyć moje opowiadanie.
Ja i tak dzisiaj umrę.
Proszę, Gerwazy, poczekaj.
Musisz posłuchać do końca.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Zabiłem Stolnika
i wszyscy mówili,
że jestem zdrajcą.
Nikt nie chciał ze mną rozmawiać.
Rosjanie myśleli,
że im pomagam.
Rosjanie dali zamek rodzinie Sopliców.

Ja uciekłem z kraju.
Pojechałem za granicę.
Byłem w wielu miejscach.
Chciałem być lepszy
i wszystko naprawić.

Córka Stolnika, Ewa, urodziła córkę.
Potem zmarła.
Ta córka to Zosia.
To ja opiekowałem się potem Zosią.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Zostałem księdzem.
Zmieniłem imię.
Nazywałem się Robakiem.

Wszyscy w kraju mówili,
że jestem zdrajcą.
Chciałem się zmienić
i robić dobre rzeczy dla kraju.
Walczyłem w wielu bitwach.
Przenosiłem rozkazy od dowódców.
Zbierałem informacje.
Za karę byłem w więzieniach.

Teraz przyjechałem na Litwę.
Rozmawiałem ze szlachcicami
i chciałem przygotować walkę z Rosjanami.
To było dla mnie bardzo ważne.
Długo planowałem tę walkę.
Gerwazy, wszystko popsułeś.
Szlachcice zamiast atakować Rosjan,
zaatakowali Soplicowo.
Ale nie jestem na ciebie zły”.
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Gerwazy powiedział:
„Jacku, chcę ci coś powiedzieć.
To dobra wiadomość.
Stolnik zanim umarł,
pokazał na ciebie
i narysował krzyż.
To był znak,
że nie jest na ciebie zły.
Ale ja byłem bardzo zły.
Nikomu o tym nie powiedziałem.
Obiecałem,
że będę walczył z Soplicami”.

Gerwazy i ksiądz Robak skończyli rozmawiać.
Ksiądz Robak był ranny
i bardzo cierpiał.
W pewnym momencie do pokoju wszedł mężczyzna.
Miał list do księdza Robaka.
Sędzia odczytał list.
Była to informacja,
że Napoleon ogłosił wojnę z Rosjanami.
Polskie wojsko dołączy do wojsk Napoleona.
Razem przyjdą na Litwę,
a potem będą walczyć z Rosjanami.
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w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2098Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Ksiądz Robak słuchał listu,
potem pomodlił się.
Powiedział:
„Teraz mogę umrzeć”.

Był ranek.
Przez okno zaświeciło słońce.
Ksiądz Robak umarł.
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Księga jedenasta – Rok 1812

Rok 1812 na Litwie był dziwny.
Niektórzy mówią,
że był to rok wojny.
Ludzie nadal lubią opowiadać,
co działo się w tym roku.

Minął rok.
Była wiosna.
Na Litwę dotarło wojsko.
Byli to żołnierze Napoleona i polscy żołnierze.
Szli do Rosji.
Chcieli tam walczyć z Rosjanami.
Na Litwie też byli Rosjanie.
Żołnierze Napoleona walczyli z nimi.
Litwini cieszyli się,
że Napoleon wygrywa.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Dwór Soplicowo był obok dużej drogi.
Tą drogą szli żołnierze.
Chcieli odpocząć.
Zatrzymali się obok Soplicowa na kilka dni.
W Soplicowie zatrzymali się polscy żołnierze.
Ich dowódcą był generał Dąbrowski.
Generał Dąbrowski był bardzo znany.

Żołnierze przyszli do Soplicowa wieczorem.
Niektórzy zatrzymali się na zamku,
inni we dworze.
Wszyscy poszli spać.
Wojski nie mógł zasnąć.

Wojski miał przygotować obiad na kolejny dzień.
Było dużo gości,
było też wojsko z generałem Dąbrowskim.
Wojski chciał,
żeby obiad był wspaniały
i żeby wszyscy byli zadowoleni.
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Wojski z kucharzami zaczął gotować potrawy.
Miał dobrą książkę kucharską.
Była noc,
ale oni pracowali w kuchni.
Gotowali różne pyszne dania.

Rano następnego dnia pogoda była bardzo ładna.
Chłopi z okolicy zebrali się pod kościołem.
Przyszło bardzo dużo ludzi.
W kościele miała być msza.
Na mszę przyszli polscy żołnierze i generałowie.

Msza się skończyła.
Na środek wyszedł Podkomorzy 
i przemówił:
„Napoleon przywrócił wolność Polsce.
Teraz przywrócił wolność Litwie.
Będziemy mieli własnych polityków i sejm.
Ja teraz chcę przekazać informacje o rodzinie Sopliców.
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Wszyscy wiedzą,
co zrobił Jacek Soplica.
Zabił Stolnika Horeszkę.
Ale potem zrobił bardzo dużo dobrych rzeczy.
Generałowie z polskiego wojska wszystko mi opowiedzieli.

Jacek Soplica zmienił imię.
Nazywał się ksiądz Rybak.
Wyjechał za granicę
i pomagał polskim żołnierzom.
Walczył w wielu bitwach.
Przenosił rozkazy między dowódcami.
Namawiał ludzi do walki z Rosjanami.
Na końcu przyjechał na Litwę.
Tu był jego dom.
Chciał tutaj zorganizować walkę z Rosjanami,
ale zginął w trakcie zajazdu w Soplicowie.

Napoleon dał Jackowi Soplicy order.
Ten order nazywa się Legia Honorowa.
Taki order dostają tylko odważni ludzie.
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Ogłaszam,
że Jacek Soplica zrobił złe rzeczy.
Potem bardzo dzielnie walczył dla kraju.
Naprawił swoje błędy.
Nikt nie może teraz źle o nim mówić.

Mam order Jacka,
ale on już nie żyje.
Powieszę order na jego grobie,
a potem order będzie w kościele”.

Podkomorzy skończył mówić.
Wyjął order
i powiesił go na grobie Jacka Soplicy.
Ludzie zaczęli się modlić.
Potem Sędzia zaprosił wszystkich do Soplicowa na ucztę.
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Na progu dworu w Soplicowie siedziało 2 mężczyzn.
To byli Gerwazy i Woźny.
Pili miód 
i rozmawiali ze sobą.
Woźny powiedział:
„Spór o zamek zakończył się w dziwny sposób,
ale pamiętam podobne spory w przeszłości.
Polska i Litwa też często walczyły ze sobą”.

Gerwazy odpowiedział:
„Tak, historia Polski i Litwy jest dziwna.
Polska i Litwa były jednym krajem,
potem znów były osobno.
Często to się zmienia.
Teraz znowu wojsko polskie jest na Litwie”.
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Woźny powiedział:
„Tadeusz weźmie ślub z Zosią.
Rodzina Sopliców pogodzi się z rodziną Horeszków.
Niektórzy dawno temu mówili,
że Zosia pogodzi te 2 rodziny”.
Gerwazy odpowiedział:
„Ja zawsze lubiłem Tadeusza.
Teraz będzie mężem Zosi.
Bardzo się cieszę”.

Przez okno wyjrzał Wojski.
Dał Gerwazemu i Woźnemu ciastka.
Powiedział:
„Jedzcie ciastka,
a ja dokończę opowiadanie 
o księciu Denassów i Rejtanie”.
Chciał opowiadać,
ale kucharz mu przerwał
i zawołał go do kuchni.
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Gerwazy i Woźny popatrzyli na ogród.
W ogrodzie stał żołnierz
i rozmawiał z dziewczyną.
To był Tadeusz.
Mówił do dziewczyny:
„Zosiu, zanim weźmiemy ślub,
muszę ci coś powiedzieć.
Nie wiem,
czy nadal chcesz wziąć ze mną ślub.
Powiedz,
czy chcesz.
Małżeństwo to poważna sprawa.
Nie słuchaj Sędziego i Telimeny.
Powiedz prawdę,
czy chcesz wziąć ze mną ślub”.
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Zosia odpowiedziała:
„Wszyscy mówią,
że mam wziąć z panem ślub.
Ja zawsze słucham starszych.
Rok temu widziałam,
że pan płakał przed odjazdem.
Wtedy zakochałam się w panu.
Potem wyjechałam z Soplicowa,
ale cały czas o panu myślałam.
Bardzo tęskniłam.
Tak, kocham pana”.
Tadeusz wziął Zosię za rękę
i razem poszli do dworu.

We dworze byli też Rejent i Asesor.
Nagle ktoś powiedział,
że na polu jest zając.
Rejent i Asesor pobiegli z psami.
Chcieli w końcu się dowiedzieć,
czyj pies jest lepszy.
Psy razem dogoniły zająca.
Żaden nie był lepszy.
Oba psy były tak samo dobre.
Rejent i Asesor pogodzili się.
Dali sobie prezenty.
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Wszyscy goście spotkali się na zamku.
Tam miała być uczta.
Niektórzy goście już czekali w sali.
Do sali weszli Sędzia, Tadeusz i Zosia.
Przywitali się ze wszystkimi.
Zosia miała proste ubranie.
Miała w ręku kwiaty i zboże,
na głowie wianek.
Wszystkim bardzo podobało się to ubranie.

Generał Kniaziewicz postawił Zosię na stole.
Wszyscy oglądali Zosię i jej ubranie.
Zosia była bardzo ładna.
Jej ubranie nie było drogie,
ale wszystkim się podobało.
Tak ubierały się kobiety na Litwie.
Żołnierze patrzyli na Zosię
i przypominali sobie swoją młodość.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Jeden żołnierz wyjął kartki i ołówek.
Zaczął rysować Zosię.
Sędzia poznał,
że tym żołnierzem jest Hrabia.
Teraz miał mundur
i wyglądał inaczej niż rok temu.
Sędzia przywitał się z Hrabią.

Do sali weszła druga para.
To był Asesor i córka Wojskiego.
Asesor chciał wziąć z nią ślub.

Wszyscy czekali na trzecią parę,
ale para się spóźniała.
Sędzia wysłał do niej służącego.
Służący wrócił
i powiedział,
że trzecia para bardzo się spóźni.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Księga dwunasta – Kochajmy się

Na końcu do sali wszedł Wojski.
Wojski pilnował uczty.
Pokazywał gościom miejsca za stołem.
Mówił kucharzom,
kiedy mają przynieść potrawy.
Na najważniejszych miejscach usiedli
Podkomorzy i polscy generałowie.
Sędzia wyszedł z zamku na podwórko.
Tam były stoły dla chłopów.
Zosia i Tadeusz przynosili im potrawy.

W sali na zamku goście czekali na potrawy.
Wszyscy oglądali naczynia.
To były bardzo drogie i niezwykłe naczynia.
Były na nich różne obrazki.
Naczynia zmieniały kolor
i pokazywały nowe obrazki.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Wojski wyjaśnił,
co jest na obrazkach.
Najpierw była zima.
Na obrazkach było spotkanie szlachciców.
Takie spotkanie nazywało się sejmikiem.
Szlachcice spotykali się na sejmiku
i dyskutowali.
Decydowali o ważnych sprawach dla kraju.
Wybierali króla i urzędników.
Czasami kłócili się i walczyli ze sobą.

Wojski skończył opowiadać.
Służący przynieśli potrawy.
Potrawy były pyszne.
Było ich bardzo dużo.
Goście byli zadowoleni,
jedli i pili wino.

Naczynia zmieniły kolor.
Teraz na obrazkach była wiosna.
Potem znowu zmieniły kolor.
Na obrazkach było lato,
potem jesień.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Generał Dąbrowski był zaskoczony.
Był ciekawy,
co to za naczynia.
Spytał Wojskiego:
„Czy na Litwie wszędzie są takie naczynia?
Ja byłem długo za granicą
i nie wiem”.

Wojski odpowiedział:
„To są stare naczynia.
Kiedyś szlachcice robili uczty
i korzystali z takich naczyń.
Teraz jest inaczej.
Ludzie zmienili zwyczaje.
Nie lubią dużych uczt
i drogich naczyń.
Nie dbają o gości.
Cieszę się,
że generałowi spodobały się naczynia i uczta.
Chcę dać generałowi książkę kucharską.
W tej książce są opisy dawnych uczt
i podobnych naczyń”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Do sali wszedł nowy gość.
To był stary Maciej z Dobrzynia.
Powiedział,
że nie przyszedł na ucztę,
ale chce obejrzeć polskie wojsko.
Generał Dąbrowski powiedział do Macieja:
„Znam cię.
Walczyłeś w wojnach z generałem Kościuszką.
A gdzie jest twoja rodzina?”.

Sędzia powiedział do generała Dąbrowskiego:
„Po walce z Rosjanami Dobrzyńscy uciekli za granicę.
Dołączyli do polskiego wojska”.
Jeden z dowódców powiedział:
„To prawda.
W moim oddziale są szlachcice z Dobrzynia”.

Generał Dąbrowski powiedział do Wojskiego:
„Słyszałem dużo o Gerwazym i jego mieczu Scyzoryku.
Gdzie on jest?”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Wojski odpowiedział:
„Gerwazy nie uciekł za granicę.
Schował się w lasach.
Niedawno wrócił.
Proszę spojrzeć,
Gerwazy właśnie wchodzi do sali”.
Gerwazy w tym momencie wszedł do sali.

Gerwazy powiedział do generała Dąbrowskiego:
„Ja jestem Gerwazy.
To jest mój miecz Scyzoryk.
To duży i ciężki miecz.
Walczyłem nim w wielu walkach.
Zabiłem wielu złych ludzi”.

Generał Dąbrowski zapytał,
czy może obejrzeć miecz.
Inni żołnierze też go oglądali.
Próbowali go podnieść 
i zadawać ciosy.
Miecz był za ciężki.
Nie potrafili nim walczyć.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Generał Kniaziewicz też wziął miecz.
Generał był wysoki i silny.
Bez problemu podniósł miecz
i nim machał.
Zaczął zadawać ciosy na niby.
Gerwazy widział,
co robi generał Kniaziewicz.
Gerwazy był szczęśliwy.
Powiedział do generała:
„Widzę,
że umiesz walczyć moim mieczem.
Znasz różne uderzenia.
Martwiłem się,
kto dostanie miecz po mojej śmierci.
Chciałem,
żeby dostał go dzielny człowiek.
Generale,
chcę tobie oddać mój miecz”.
Generał Kniaziewicz przyjął miecz od Gerwazego.
Generał był bardzo wzruszony.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Generał Dąbrowski powiedział do starego Macieja:
„Wszyscy się cieszą.
Napoleon z wojskiem idzie walczyć z Rosjanami.
Polska i Litwa będą znowu wolne.
A ty siedzisz smutny.
Dlaczego?”.

Stary Maciej odpowiedział:
„Widzę,
co się dzieje.
Podobne rzeczy były w przeszłości.
Napoleon jest Francuzem.
Nie wiem,
czy pomoże Polsce.
Polska powinna mieć dowódcę z Polski.
Napoleon walczy z Rosjanami.
Idzie z żołnierzami do Moskwy.
To długa droga.
Zobaczymy,
czy wygra bitwę w Moskwie”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Podkomorzy i goście usłyszeli słowa Maćka.
Zdenerwowali się.
Sędzia przerwał rozmowy.
Pokazał,
że przyszła trzecia para.

Trzecia para to byli Rejent i Telimena.
Rejent zawsze zakładał polskie ubranie.
Teraz założył francuskie ubranie.
Telimena kazała mu tak zrobić.
Stary Maciej zobaczył Rejenta w nowym ubraniu.
Zdenerwował się, 
krzyknął do Rejenta:
„Jesteś głupi!”.
I wyszedł z sali.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Hrabia zobaczył Telimenę.
Podszedł do niej i powiedział:
„Co ty robisz?
Wstydź się!
Chcesz wziąć ślub z Rejentem.
Rok temu obiecałaś mi,
że będziesz na mnie czekać.
Dałaś mi wstążkę.
Ja cały rok myślałem o tobie.
Nie zgadzam się na ten ślub.
Będę bił się z Rejentem”.
Goście byli zaskoczeni.
Rejent nie wiedział,
co robić.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Telimena stanęła z Hrabią z boku.
Powiedziała do niego po cichu:
„Nie wzięłam jeszcze ślubu Rejentem.
Czy ty mnie kochasz?
Odpowiedz.
Jeśli mnie kochasz,
to zostawię Rejenta
i wezmę ślub z tobą”.
Hrabia odpowiedział:
„Nie rozumiem,
co robisz.
Kiedyś myślałem,
że jesteś lepsza.
Po co brać ślub?
Czasami można kogoś kochać
i nie brać ślubu”.
Telimena powiedziała:
„Nie mów już nic więcej.
Wezmę ślub z Rejentem.
Zabraniam,
żebyś przeszkadzał”.
Hrabia powiedział,
że nie będzie przeszkadzał.
Hrabia był smutny.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Obiad się skończył.
Goście zjedli lody 
i wyszli na zewnątrz.

Tadeusz rozmawiał z Zosią.
Tadeusz mówił:
„Chcę z tobą porozmawiać o ważnej sprawie.
Rozmawiałem już o tym z wujkiem.
Po ślubie dostaniemy wsie i chłopów.
To będą nasi służący.
Będą wszystko robić dla nas.
My będziemy bogaci,
oni będą biedni.
Nie będą mogli o niczym decydować.
Zosiu, mam pomysł.
Proszę,
zróbmy inaczej.
Chcę, żeby chłopi byli wolni.
Niech sami decydują,
co robić.
My nie będziemy bogaci,
ale to jest sprawiedliwa decyzja”.
Zosia się zgodziła.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Gerwazy słyszał rozmowę Tadeusza i Zosi.
Powiedział do nich:
„Nie rozumiem tej decyzji.
Kiedyś wolni byli tylko szlachcice.  
Chłopi byli niewolnikami.
Musieli słuchać się szlachciców.
Sami nie mogli o niczym decydować.
Niektórzy mówią,
że to źle.
Niektórzy mówią,
że wszyscy ludzie są wolni.
Jeżeli chcecie uwolnić chłopów,
ja się zgadzam.
To wasza decyzja.

Nie martwcie się.
Nie będziecie biedni.
Na zamku jest skrzynia z pieniędzmi.
Dam wam te pieniądze i inne drogie rzeczy”.

Gerwazy skończył rozmawiać z Zosią i Tadeuszem.
Potem Woźny czytał różne wiersze.
Wiersze były nudne.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Ksiądz rozmawiał z chłopami przy stole.
Powiedział im o decyzji Zosi i Tadeusza.
Powiedział chłopom,
że teraz będą wolni.
Będą wolni tak samo jak szlachcice.
Chłopi bardzo się ucieszyli.
Dziękowali Zosi i Tadeuszowi.

Goście chcieli tańczyć poloneza.
Polonez to dawny taniec.
Tancerze tańczą go parami.
Sędzia powiedział do gości:
„Proszę poczekać.
W rodzinie Sopliców jest taki zwyczaj.
Gdy jest ślub lub zaręczyny,
najpierw słuchamy wiejskiej muzyki.
Wiejska orkiestra jest już gotowa.
Niech oni zagrają pierwsi.
Potem zatańczymy poloneza”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Wśród gości był Żyd Jankiel.
On bardzo dobrze grał na cymbałach.
Zosia poprosiła go,
żeby teraz zgrał.
Jankiel się zgodził.

Jankiel wziął cymbały 
i zaczął grać.
Grał różne utwory.
Każdy utwór opowiadał o wydarzeniu z historii Polski.
Goście słuchali
i byli zdziwieni.
Jankiel grał na cymbałach
i opowiadał historię Polski.
Na końcu Jankiel zagrał „Mazurka Dąbrowskiego”.
Jankiel skończył grać
i powiedział do generała Dąbrowskiego:
„Generale, długo na ciebie czekaliśmy.
Żyj długo
i walcz o nasz kraj”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Po koncercie Jankiela goście zatańczyli poloneza.
Podkomorzy tańczył z Zosią.
To była pierwsza para.
Wszyscy goście tańczyli w rzędzie za nimi.
Podkomorzy tańczył bardzo dobrze.
Wszyscy tancerze powtarzali jego kroki.

Podkomorzy tańczył z Zosią.
Potem z Zosią tańczyli inni goście.
Na końcu Zosia tańczyła z Tadeuszem.
Zosia była już zmęczona.
Razem z Tadeuszem wrócili do stołu.

Był już wieczór.
Było ciepło i cicho.
Na niebie były chmurki.
Słońce powoli zgasło.
Goście dalej bawili się przy stołach.
Pili wódkę
i krzyczeli wesoło.
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Adam Mickiewicz mówi,
że też był na tej uczcie.
Słyszał różne historie.
Widział,
co robili ludzie w Soplicowie.
Wszystko napisał w tej książce.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Epilog

Adam Mickiewicz jest za granicą.
Mieszka w Paryżu.
Tęskni za Polską i Litwą.

Adam Mickiewicz mówi:
„Co robić w Paryżu?
O czym myśleć?
Wszyscy tutaj się kłócą, 
kłamią i mówią brzydkie rzeczy.

Musieliśmy uciekać z Polski i Litwy.
Uciekliśmy za granicę.
Tutaj nikt nas nie lubi.
Mamy problemy.
Nikt nie chce,
żeby Polska i Litwa były wolne.
Dlatego jesteśmy smutni.
Dlatego tak źle się zachowujemy.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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W książce napisałem tylko dobre rzeczy.
Nie chciałem pisać smutnych rzeczy.
Napisałem o tym,
jak dawno temu było na Litwie.
Byłem wtedy dzieckiem.

Za granicą jest smutno.
Gdy wspominamy Litwę i dzieciństwo,
jesteśmy szczęśliwi.
Nie chcemy myśleć o wojnach.

Jesteśmy za granicą.
W żadnym miejscu nie czujemy się dobrze.
Najlepiej było nam w kraju.
Zawsze najlepiej czujemy się w kraju,
w którym byliśmy dziećmi.
Gdy jesteśmy dziećmi,
jesteśmy szczęśliwi,
nie mamy problemów.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2128Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



W naszym kraju wszystko było piękne.
Cieszyliśmy się.
Mieliśmy tam rodzinę i przyjaciół.
Oni tam zostali,
my musieliśmy uciec za granicę.

Napisałem książkę.
Ta książka nazywa się „Pan Tadeusz”.
Chcę, 
żeby kiedyś wszyscy w kraju ją czytali.
Chcę,
żeby czytali ją też chłopi.
Ta książka przypomina wiejskie opowiadania i piosenki.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Bernardyn Robak Jacek Soplica Sędzia Soplica

Hrabia Horeszko Tadeusz Soplica
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Wojski Zosia

Bernardyn Robak Jacek Soplica

Hrabia Horeszko

Wojski

Tadeusz Soplica
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Wojski Zosia

Bernardyn Robak Jacek Soplica Sędzia Soplica

Hrabia Horeszko Tadeusz Soplica

Wojski Zosia

Zosia

Bernardyn Robak Jacek Soplica Sędzia Soplica

Hrabia Horeszko Tadeusz Soplica

Wojski Zosia

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Telimena Woźny Protazy Klucznik Gerwazy

Żyd Jankiel Podkomorzy Rejent

Maciej Dobrzyński Szlachta zaściankowa
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Telimena Woźny Protazy Klucznik Gerwazy

Żyd Jankiel RejentPodkomorzy 

Maciej Dobrzyński Szlachta zaściankowa

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Dwór w Soplicowie

Ruiny zamku

Dwór w Soplicowie

Ruiny zamku

Dwór w Soplicowie

Ruiny zamku

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Matka Boska
Częstochowska

Matka Boska
Ostrobramska

Częstochowa

Wilno

Adam Mickiewicz 
1798–1855

„Litwo! Ojczyzno moja!
ty jesteś jak zdrowie:
Ile cię trzeba cenić,
ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą
w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię
po tobie.”

„Panno święta, co Jasnej
bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie!
Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego
wiernym ludem!”

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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„Jak mnie dziecko do zdrowia
powróciłaś cudem
(Gdy od płaczącej matki,
pod Twoją opiekę
Ofiarowany, martwą podniosłem
powiekę;
I zaraz mogłem pieszo, do Twych
świątyń progu
Iść za wrócone życie podziękować
Bogu),
Tak nas powrócisz cudem
na Ojczyzny łono.”

„Tymczasem przenoś moją duszę
utęsknioną 
Do tych pagórków leśnych, do tych
łąk zielonych,
Szeroko nad błękitnym Niemnem
rozciągnionych;
Do tych pól malowanych zbożem
rozmaitem,
Wyzłacanych pszenicą,
posrebrzanych żytem;”

„Gdzie bursztynowy świerzop,
gryka jak śnieg biała,
Gdzie panieńskim rumieńcem
dzięcielina pała,
A wszystko przepasane jakby
wstęgą, miedzą
Zieloną, na niej z rzadka ciche
grusze siedzą.”

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Dobrze, Tadeuszu, że przyjechałeś.
Sędzia chce cię ożenić.

U nas jest dużo ludzi.
Zbierają się sądy, aby zakończyć

spór o zamek.

Jeszcze Polska nie zginęła...

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Po co te przenosiny?!

Przepraszam. Przeniosłem stoły
na zamkowy dziedziniec.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Młodzi zaniedbują polską tradycję.

Dzisiejsza młodzież
interesuje się

tylko francuską modą.

Nie tylko. Młodzi chcą
z Napoleonem

walczyć o Polskę.

Masz może jakieś wieści
o Napoleonie?

To nie moja sprawa,
jestem zakonnikiem.

Panie Podkomorzy! Rozumiem twoją
tęsknotę do wolności.

Wiem, że wojna będzie.

Mój Kusy złapał zająca.
O nie! Mój Sokół
chwycił zająca.Kusy...

Sokół...

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Mój Kusy jest najlepszym psem
myśliwskim.

Mój Sokół lepiej
łapie zające.

Szkoda, że nie widziałem polowania.

Myśliwskie kłótnie zakończymy
jutro na polowaniu.

Polowanie na zające nie jest warte
mojej uwagi.

Uczta na zamku to znak własności... Uciszcie się!

Przepraszam, musieliśmy zaczynać
bez ciebie. Myślałem, że nie

przyjdziesz.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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„Takie były zabawy, spory w one lata
Śród cichej wsi litewskiej,
kiedy reszta świata we łzach
i krwi tonęła.”

 ...generał Dąbrowski, Kniaziewicz,
Jabłonowski...

„Opuszczali roǳiców i ziemię
kochaną, i dobra, które na skarb
carski zabierano.”

„Po wielu latach pierwszy raz miała
roǳina wieść o życiu, o chwale
i o śmierci syna.”

Budź Sędziego.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Wyczha!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Czy to prawda, że chce pan Soplicom
oddać zamek?

Zgoda z Soplicami? Nigdy!!!
Zamek to siedziba Horeszków.

Pan mój, Stolnik, miał jedyną
córkę, Ewę...

Ożenię się z Ewą.

Dziś przyjmę warunki
zgody z Soplicami.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Pomszczę na Soplicach twoją śmierć.

I pan chciał Soplicom zamek oddać?!

Muszę zerwać układ z Soplicą.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Petersburska anegdota Telimeny.

Twój pies zagryzł jelenia!!!
Ale... to był pies, nie jeleń.

Za karę idziesz na cztery tygodnie
więzienia.

Znam dobrze rosyjskie
surowe prawo. Gdy byłam

w Petersburgu...

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Pan sam dobrze płaci chłopom
za szkody.

Kłótnią dajecie zły przykład
młodzieży.

Ja idę na rydze.
Kto chce iść ze mną — zapraszam.

Kto znajdzie najładniejszego rydza,
ten wybierze osobę, z którą siądzie

do stołu.

U nas na Litwie jest dużo 
zboża i zwierząt. Surowego prawa

nie potrzebujemy.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Nie bójcie się. To gość. Czy ty jesteś nimfą, czy bóstwem?
Będę ci posłuszny.

Skąd pan przychodzi
i czego pan szuka?

Przepraszam. Spieszę się z zamku
na śniadanie.

Do dworu stąd blisko.
Proszę uważać na grządki.

Czy panna tu mieszka?

Czy może pan przywołać
moje ptactwo?

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki

2145Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Komiks



Moja nimfa gęsi pasie.

Mam kłopot z przyszłością Tadeusza.
On nie wie, że jego ojciec Jacek żyje

i zmienia plany...

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Tadeusz nie może tu zostać.
Pomogę mu zrobić karierę

w Petersburgu.

Zosia jest Horeszkówna,
wojewodzianka. O jej przyszłości

ja zadecyduję.

Przeszkodziłem pani
w rozmyślaniach.

Dlaczego, Hrabio, nie malujesz
pięknej litewskiej przyrody?

Malarz potrzebuje
natchnienia, muzy.

Soplicom podoba się tylko to,
co ojczyste.

Mój brat
przysłał

wysłannika...

Tylko się radziłem,
bo brat mi kazał.

Masz talent.
Powinieneś malować

włoskie pejzaże.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki

2147Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Komiks



Patrzcie, jakie piękne chmury.
Niestety, dzwon do dworu

nas wzywa.

Niedźwiedź pojawił się w lesie!!!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Jutro o świcie będzie polowanie. Zbierać chłopów do obławy, w zamian daję
ulgę w pracy.

Wańka, szykuj moją broń. Trzeba mieć gotowe strzelby.

Ołowiu potrzeba. Ołowiu!!!

Mam trochę ołowiu.

Zrobimy z niego kule.

Niech jutro rano ksiądz proboszcz 
odprawi mszę ofiarną.

Jutro o wpół do piątej przy leśnej
kaplicy spotkają się myśliwi i obława.

Szybko przywieźć z mojego
dworu psy gończe.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Niech pan wstaje, zaspał pan
na polowanie.

Wspaniała tabaka, pewnie z Kowna. Tabaka pochodzi z Częstochowy.

Podobno Francuzi chcą zburzyć
Częstochowę i okraść skarbiec.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Generał Dąbrowski zażywał tytoń
z tej tabakiery.

Częstochowa? Dąbrowski?
Z ziemi włoskiej...?

Dąbrowskiego!

Chwalicie tabakę, zobaczcie, co jest
w tabakierze.

Wielki to cesarz, ale nie Moskali...

Wiele srebra ze skarbca oddano
dla ojczyzny. W Księstwie

Warszawskim jest sto tysięcy wojska,
a kto wojsko opłaci?

Powiedz Litwinom,
żeby na mnie

czekali z tabaką
przed upływem

roku.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Gdy Napoleon w czasie bitwy zażywa
tabaki, to znak, że wygrywa.

Kiedy Napoleon pokona Moskali?
Już długo czekamy.

Czekać na Napoleona, aż zwycięży?
Trzeba działać.

Co mamy robić? Jak się przygotować?

Jeszcze o tym porozmawiamy.
Dziś już czasu nie mam.

Chybiono!Hau!
Hau!

Hau!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Mój strzał trafił zwierza.

Biorę wszystkich na świadków.
Ja zabiłem bestię.

Ten spór może zakończyć pojedynek.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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DoweykoDomeyko

Opowiem podobną historię.

Dwóch szlachciców strzela
do niedźwiedzia.

Tę kulę wystrzelono z broni
Horeszków. Lecz nie ja strzelałem.

Jezus Maria!

Tylko jeden Jacek Wąsal tak strzelał.

Niech żyje miasto Gdańsk,
kiedyś nasze, będzie znów nasze.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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DoweykoDomeyko

NIEDŹWIADEK

Tadeusz przeszkodził mi trafić
zwierza oszczepem.

Jestem silniejszy.
Chciałem pomóc Hrabiemu.

Stać!

Skończę wam opowieść.

Teraz musicie się pogodzić.

Asesorze, Rejencie, chciałem
was zabawić opowieścią.

Zgoda, będziecie strzelać
przez niedźwiedzią skórę.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Zosiu, Zosiu!

Zosiu, masz już 14 lat, czas rzucić
koguty i kurki. Dzisiaj mamy gości.

Ach, ciociu,
już tak dawno
nie widziałam

gości.

Oto Zosia.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Piję zdrowie Robaka. Ale skóry
mu nie dam. Ja nie mam miejsca na niedźwiedzia.

Poczekam, aż Sędzia odda mi go
razem z zamkiem. Tadeusz i Hrabia

powinni dostać
skórę niedźwiedzia.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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PIIISK!
PIIISK!

„Mości Kluczniku lub raczej
puszczyku, jeśli ǳiób twój szanujesz,

dość mi tego krzyku.”

„Co Klucznik to nie puszczyk;
kto w cuǳe poddasze nocą włazi,
ten puszczyk, i ja go wystraszę.”

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki

2158Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Komiks



Zamek i wieś są nasze.
Po co ten proces?

„Bęǳie jasno w tym zamku,
ciemno w waszym dworze!”

Trzeba zrobić zajazd.
Szlachciców trzeba szukać
w Dobrzynie, w Rzezikowie,
w Ciętyczach, w Rąbankach.Wzywaj całą rodzinę.

Na całej Litwie
narobimy hałasu.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Zerwałem wszystkie układy.

A co to? Jakaś nowa awantura?

Nie z mojej winy. Szkoda, że ksiądz
nie był wczoraj na kolacji w zamku.

A po co do tych ruin poszliście?
Wiesz, że w zamku Soplicowie dużo

złego zrobili.

Czy to prawda?

Dam na klasztor, co chcesz,
ale Hrabia mnie obraził i już

go pozwałem.

To gdy Napoleon wolność Litwie
niesie, Ty myślisz o procesie!

Sęǳio, mamy problem z ciotką
Telimeną. Zaleca się do Tadeusza
i do Hrabiego. Daje zły przykład,

może popsuć prawne układy.

Ja nie znam całej tej historii,
robię to, o co Jacek mnie prosi.

Ale obrażać się Horeszkom
nie pozwolę.

Wojna, bracie, wojna tuż przed nami.
Wojna o Polskę. Napoleon armię

wielką zbiera.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Nic nie rozumiesz! Poprowadzisz
powstańców, wyzwolisz Litwę, to nikt

nie będzie pamiętał o Targowicy.

Mniejsza o ludzkie gadanie.
Jestem gotowy do walki. Ale Hrabia musi mnie przeprosić.

Gdzie jest Hrabia?

Pan i dworska drużyna ruszyli
zbrojnie do Dobrzyna.

Dobrzyński zaścianek.

Książę wysłał mnie z rozkazem,
żeby przygotować Litwinów

na pomoc Napoleonowi. Z Hrabią
trzeba się pogodzić, bo on jest ważny

dla szlachty.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Niech bęǳie Jezus Chrystus
pochwalony.

Na wieki wieków, amen.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Ja bym na Francuzów poczekał.
Bonaparte to wielki wódz.

Rok 1806
Jena, Jena, zbito Prusaków na łeb,

na szyję, wygrana!

Cicho! Skąd pochodzi ta wiadomość?
Jak daleko są Francuzi?

Kto nimi dowoǳi?

He! Czekać? Szczekać? Zwlekać?
To wiem: że kto chce bić się, niech

Kropidło chwyta; kto umierać,
ten księǳa niech woła, i kwita!

Nie drwijcie z Robaka.
Jeżeli nic więcej nie wiecie,

to po co przyszliście?
Wojny! Chcemy bić się

z Moskalami!

Radziłbym czekać
na bernardyna
Robaka, bo to

od niego nowina.

„Wiwat Chrzciciel z kropidełkiem!”

Precz, Prusaki! Tchórze!
„Kto tchórz, niech
w bernardyńskim

chowa się kapturze!”

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Bracia szlachta! Panowie!
Potrzeba rozsądku!

Panie Buchman, gadaj Waść,
jakby cara zrzucić.

Panie Buchman, pana rzecz barǳo
wymowna. Ale kropić!

To rzecz główna.

Ja zgody nigdy nie pochwalam!

Nie pozwalam!

Kropić, kropić!
Golić! 

Tylko ty, Maćku z Rózgą,
ty, Maćku z maczugą;

Tylko zgódźcie się, pobĳem
Moskala; Brzytew iǳie
pod komendę Rózgi.

Proszę o głos!
Dlaczego mamy zaczynać powstanie?

Rząd umową się tworzy.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Rózeczce Scyzoryk się kłania.
Bracia szlachta, Dobrzyńscy!

Powiem wam, po co was wezwałem.
Czy Robak nie mówił, że zanim
Napoleona przyjmiecie, trzeba

wymieść śmiecie?!

A kto jest śmieciem powiatu,
kto zabił najlepszego z Polaków?

To przecież Soplica!

To nie zabawa!
Zdrajców trzeba wieszać!

Jeżeli państwo chcą najazd zrobić
Sęǳiemu, to barǳo źle; w wiosce
u Soplicy jest dużo żołnierzy, zaraz

przymaszerują. I co będzie?

Precz stąd, Żydzie!
Z powodu Sędziego mój syn

ma kłopoty. Zakochał się w Zosi,
a Sędzia nie chciał się zgodzić

na ślub, bo za młoda.

Hejże na Soplicę!

Bracia, Sędzia zdrajca? Polskę kocha,
przestrzega obyczajów, Soplicowo

to centrum polszczyzny! Nie pozwolę
skrzywdzić!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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I taki łotr ma panować? ǲiś pan
Hrabia, sąsiad wasz, sprawę toczy.

Już nikt z was pomóc nie chce
biednemu sierocie!

Gǳie ty Gerwazeńku, tam i ja.

Gdzie ty, tam i my!

Aj głupi, wy głupi. Mowa o wolności,
a wy własne żale omawiacie!

Precz stąd!

Wiwat Hrabia!

Hejże na Soplicę!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Panie Tadeuszu, twoje opowieści
o gwiazdach są echem tego,

co słyszałeś w szkole. A lud wie,
że ogon komety jest wróżbą zdrady.

Jan III Sobieski jechał na odsiecz
Wiednia, na niebie też ukazała się
kometa nad wojskiem Mahometa.

Oby z gwiazdą zjawił się Jan III.
Może kometa go sprowadzi.

Kometa wróży czasem wojny,
czasem kłótnie! Niedobrze, iż się

zjawiła tuż nad Soplicowem.
Może nam grozi jakimś nieszczęściem

domowym.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Muszę wyjechać do Księstwa
Warszawskiego na pojedynek

z Hrabią. Ukarzę go, a potem wstąpię
do wojska.

Poczekaj, przed pojedynkiem zwyczaj
jest posłać przyjaciół, układać się,

może Hrabia przeprosi.
Ja muszę z Soplicowa

wyjechać.

Kocham Zosię, nie mogę się z inną
ożenić. Nie wezmę ślubu

z Podkomorzanką.

W Dobrzynie wielkie zamieszanie.
Gerwazy wszystko poplątał, Hrabia

też tam pojechał. Stary Maciek mnie
poznał. Jeśli powie o tym innym,
to nic Klucznika nie powstrzyma.
Jeśli zginę, pomódl się za mnie.

Bóg wie, że tajemnicy dochowałem,
Bogu i Ojczyźnie służąc za grzechy

młodości, ale ksiądz prowincjał
pozwolił mi się ujawnić.

Dziwne – kochać i uciekać. 
Może zgodzę się na ślub

z Zosią.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Telimena na pewno się nie zgodzi.
Ja czekać nie mogę.

Idź spać. ǲiś dość miałem
kłopotów, aż mnie głowa boli.

Niewdzięczny, dlaczego
mnie unikasz?

Pojadę z tobą wszędzie.
Jak to? Po co? Będę żołnierzem.

Nie mam zamiaru się żenić.

Uciekaj lub zostań. Gardzę tobą,
jesteś kłamcą.

Stój! Kochaj czy nie! Żeń się czy jedź!
Tylko stój!

Do broni, łapaj!

Nie unikam przez wzgardę;
przecież nas widzą.
Co powiedzą ludzie?

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Co to jest?
Soplico, dziś skarzę cię za twoje winy.

Hejże na Soplicę!

Poddaj się, Sędzio!

Oddaj szpadę, Hrabio,
bo wezwę wojskowej pomocy!

Na honor!

W imię Ojca i Syna,
czy waść zbójca? Nie pozwolę

się skrzywǳić!

BUM!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Panno Zofio, pani Telimeno!
Nigdy się krwią bezbronnych

ta szpada nie splami. Soplicowie!
Jesteście moimi więźniami. Jeść, jeść! Pić, pić!

Panie Woźny, pan Hrabia prosi,
byś ogłosił, że do Hrabiego należy
wszystko: zamek, dwór Sopliców,

wsie i grunty.

Po co się tak dąsać. Gotów jestem
wypełnić rozkazy, ale nie będą
mieć mocy, bo są wymuszone.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Zdrada!

Majorze, po co nam ci niewolnicy?
Raportu nie podamy i nikt się

nie dowie!
Czy ty oszalałeś, Ryków?

Ja mam puszczać buntowników?!
W takim wojennym czasie!

Pany Polaki, ja was nauczę buntu!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki

2172Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Komiks



A czy Sęǳia czytał księgę ustaw
wojennych? W niej pisze: stryczek,

Sybir, knuty.

Ha, ha, kłaniam się. Oj, skubać
szlachtę, drzeć z nich łupiny.

Panie Sędzio, może śniadanie zjemy?

Ja, piękne panie, lubię was jak wety. My tu pijemy, a żołnierze marzną.
Daj, Sędzio, beczkę spirytusu.

Jeśli chcesz, Sęǳio, żeby to uszło
na sucho, zapłać za każdą głowę

tysiąc rubelków gotówką. 
To ostatnie słówko.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Buntownik, buntownik!

Pal, Tadeuszku! Pal!

Bunt! bunt! 

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Jeżeli broń złożysz, życie zachowasz.

Za broń! 

Cel!

Ognia koleją!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki

2175Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Komiks



Majorze Płucie! Co to z tego bęǳie?
Wkrótce tu nikt nie zostanie!

Formuj się do ataku!

Naprzód!

Sęǳio! poddaj się, bo dwór
spalić każę!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Wstydź się pan, chować się
za drzewem. Nie bądź tchórz, wyjdź

na środek, bĳ się honorowo.
Dlaczego ty się chowasz
za jegrów kołnierzem.
Wyjdź na pojedynek!

Miły przyjacielu, wyjdź walczyć
zamiast mnie.

Jaką broń wybierasz?

Panie Soplico, wzywałeś majora.
Ja do kapitana mam urazę.

Jeśli go trafisz kulą, dostaniesz
ode mnie nagrodę.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Polacy, wy myślicie, że każdy
Moskal to złodziej.

Panie Kapitanie! Nie gniewaj się.
Te dukaty śmieliśmy złożyć,

bo wiemy żeś człek niebogaty.

Czy Płut bęǳie milczeć,
czy słowem zaręczył?

Płut nie wyda!
Gadać już nie bęǳie z nikim.

Nosił wilk, ponieśli i wilka!

Ja tej krwi nie winien,
ja o tym nie wieǳiałem.

Dzisiaj wygraliśmy. Ale wojna z Rosją
zacznie się nieszybko.

Musicie uciekać do Księstwa
Warszawskiego.

My na nieobecnych i na Płuta
zwalimy winę. Sędzia na drogę

przygotuje, co może, a ja pieniędzmi
dopomogę.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Tadeusz jest zakochany w Zosi.
Niech przed odjazdem

o rękę poprosi.

Ja też trzydzieści lat temu byłem
zakochany i zaręczony.

Ślubu nie wziąłem, ale wierność
zachowałem.

Dziękuję bardzo, drogi wuju, ale dziś
z Zosią nie mogę się zaręczyć

z różnych przyczyn. Wyjeżdżam
i nie wiem, kiedy wrócę.

Ileż jest piękności choć w tej prostej
scenie! Kiedy dusza pasterki

z wojownika duszą…

Niechaj pan zawsze z sobą relikwie
nosi i ten obrazek, a niech pamięta

o Zosi.

Już muszę pożegnać panienkę…
Bądź zdrowa, wspomnĳ o mnie
i racz czasem zmówić pacierz

za mnie! Zofijo!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Dlaczego chcesz wyjeżdżać?
Jesteś dość bogaty, wykupisz się

od więzień.
To niezgodne z moim

charakterem, nie mogę być
kochankiem, będę bohaterem.

Któż przeszkadza kochać
i być szczęśliwym?

Jedź, jedź, a weź pieniąǳe:
rąk tam dosyć mamy, ale grosza

brak w Księstwie.

Wspomnij, kto przypiął ci tę kokardę.

Synu! Z Panem Bogiem!

 Jak to? Nic mu brat nie powie?

Nie, o niczym.

ǲiś otwiera się nowa
i dla mnie epoka!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Teraz czas myśleć o sobie.
Człowiek w twoim wieku i chorobie

nie emigruje. Czy nie najlepiej
w puszczę, do chaty leśnika?

Spowiedź Jacka Soplicy

Jestem Jacek Soplica. Panie Rębajło,
wysłuchaj mnie!

Stolnik na biesiady mnie zapraszał.

Kochałem Ewę, ale zawsze widziałem
złe spojrzenie Stolnika.

Po co ma wieǳieć, że ma ojca
zabójcę? Bóg wiǳi, jak pragnąłbym:
ale zrobię Bogu ofiarę za me dawne

grzechy.

Do jutra rana mam czas.
Teraz, mój bracie,
poślĳ po księdza.

„Soplicy Horeszkowie odmówili
ǳiewkę! Że mnie, Jackowi, czarną

podano polewkę.”

Panie Soplico, przyjechał
do mnie swat kasztelana

witebskiego.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Nie zmniejsza to twojej winy.
Kluczniku, twoje serce

nie rozumie, ile jest piekła
w obrażonej dumie.

Ożeniłem się z pierwszą napotkaną
dziewczyną. Nie kochałem jej.

Zacząłem pić. I tak niedługo moja
żona z żalu umarła, zostawiwszy
to ǳiecię, a mnie rozpacz żarła!

Wszęǳie gadano tylko o tych
zaręczynach; że wpadła w gorączkę.

Zgadywano, że kogoś potajemnie
kocha.

Więc to ty, Jacku Soplico?
Pod kapturem? Żyłeś po żebracku!

Zobaczyłem Stolnika – wąs pokręcał
dumnie… Chwytam karabin Moskala,

ledwiem przyłożył,
prawie nie mierzył — wypala.

Jeźǳiłem koło zamku, szukałem
zemsty. Szatan nasyła Moskali.

Stałem, patrząc, jak zamek
szturmowali. Nie byłem z nimi

w zmowie.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Ty dzisiaj ocaliłeś mnie i Hrabiego.
Bądź zdrów, z nami kwita – zostawmy

resztę Panu Bogu.

Nie mogę dotykać ręki mordercy.

Panie Klucznik, ja umrę tej nocy!

Co ty mówisz, bracie?
Miałem tam strzał dawniejszy,

a teraz gangrena.
Panie Klucznik, przebaczysz mnie,

ja skończyć muszę?!

Oby tylko równie Bóg przebaczyć
raczył!

Imię zdrajcy przylgnęło do mnie,
uciekłem z kraju! Córka Stolnika

zmarła na Sybirze. Zostawiła w kraju
córkę, małą Zosię.

Spuściłem głowę,
zwałem się Robakiem. Biłem się

za kraj. Przedzierałem się do kraju,
nosiłem rozkazy wodzów.

Panie, sługę twego puść
z pokojem!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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KUCHARZ
DOSKONAŁY

Mam przemówić na temat
rodziny Soplicy. Jacek Soplica

wszystkie winy zgłaǳił
przez żywot święty i przez wielkie

czyny.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Cesarz nadał Jackowi Soplicy
za dawne czyny bohaterskie medal.

Wieszam go na grobie.

Zofijo, jeżeli nie czujesz nic oprócz
dobroci, możemy te zaręczyny czas

jakiś odwlekać.

Jeżeli kocham,
to już chyba pana.

Brawo!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Jak się masz, mój jaśnie
wielmożny Hrabio?

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Te osoby, które tu widzicie,
przedstawiają historię polskiego

sejmiku.

Czy dotąd w Litwie są takie serwisy
i wszyscy starym ucztują zwyczajem?

Nie, jaśnie wielmożny generale.
Jest to tylko pamiątka

dawnych biesiad.

Niech żyje Kurek na kościele!
Panie Macieju,

przyjeżdżasz barǳo późno,
prawie po obieǳie.

Przyszedłem zobaczyć
naszą narodową armię.

Niezmiernie bym życzył wiǳieć
te Scyzoryki i te wasze Brzytwy.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Chcę wieǳieć o tym Scyzoryku. Jam jest Rębajło, staję na twe
zawołanie z tym moim Scyzorykiem.

A to piękny scyzoryk,
istny miecz katowski!

Myślałem zakopać
miecz razem ze mną
w grobie, lecz teraz
niechaj służy tobie!

Jeszcze Rejent nie wziął
mnie za żonę! Ostrzegam: jeśli

piśniesz jedno słowo, żeby ślub
mój zerwać, to z tymi paznokciami

przyskoczę do ciebie.

Scyzoryk ukrywał się.
Teraz dopiero

wyszedł.

W mojej obecności ściskasz
cudzą rękę? O niewierna istoto!

Po moim chyba trupie pójǳiecie
do ołtarza!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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RZĄDOWA
USTAWA

PRAWO UCHWALONE

Sami wolni, uczyńmy i włościan
wolnymi.

Co pan urząǳisz,
na to całym sercem zgoda!

Zdrowie państwu naszemu!
Zdrowie współobywateli,

wolnych, równych — Polaków!

Każ, aby kapela się wstrzymała.
Dawnym obyczajem naszej roǳiny
jest żenić się przy wiejskiej muzyce.

Koncert Jankiela.

To moje zaręczyny: zagraj, Jankielu!

„Wiwat król kochany! Wiwat Sejm,
wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!”

Sędzia mówił mi o tej wolności.
Wszak wolność nie jest chłopska

rzecz, ale szlachecka!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Znam! Znam głos ten!
To jest Targowica!

Jeszcze Polska
nie zginęła!

Marsz Dąbrowski
do Polski!

Generale, na ciebie długo czekała
nasza Litwa. Żyj i walcz!

„Poloneza czas zacząć.”

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Patrzcie, młodzi! To chyba ostatni, co tak prowadzi poloneza!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2193Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie O autorze i dziele

1. Przeczytaj tekst.

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku 
w Zaosiu koło Nowogródka na Litwie, zmarł  
26 listopada 1855 roku w Konstantynopolu. 
Był jednym z największych polskich poetów.
W 1815 roku ukończył szkołę średnią w Nowogródku 
i wyjechał na studia do Wilna. Studia skończył 
w 1819 roku, zaczął pracować jako nauczyciel 
w Kownie. W 1822 roku ukazał się zbiór jego 
utworów zatytułowany „Ballady i romanse”.  
W 1824 roku został aresztowany i wysłany do 
Rosji. W 1829 roku wyjechał z Rosji do Berlina. 
Od tego czasu podróżował po Europie, wykładał 
na uniwersytetach w Lozannie (Szwajcaria) 
i w Paryżu (Francja). Młody poeta bardzo przeżył 
klęskę powstania listopadowego i represje, które 
dotknęły Polaków. Uczestnicy powstania byli 
wywożeni na Syberię i odbierano im majątki. 
Mickiewicz aktywnie uczestniczył w życiu 
emigrantów z Polski. W latach 1832–1834 w Paryżu 
z tęsknoty do ojczyzny napisał epopeję „Pan 
Tadeusz”. Swoje dzieło Mickiewicz rozpoczął 
w grudniu 1832 roku i pisał z przerwami. 
Początkowo miała to być krótka opowieść o życiu 
szlachty, miłości Tadeusza i Zosi, kłótni o zamek. 
W czasie pisania pojawiały się opisy przyrody, 
opowieści szlacheckie i wątki patriotyczne. 
Utwór zaczął się zmieniać, powiększać. Dzieło 
ostatecznie składa się z dwunastu rozdziałów, 
nazwanych księgami. „Pan Tadeusz” napisany jest 
wierszem trzynastozgłoskowym. Pełny tytuł dzieła 
to „Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie”.
Mickiewicz w czasie wojny krymskiej  
w 1855 roku wyjechał do Konstantynopola 
(Stambułu) i tam umarł.

Adam Mickiewicz



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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2. Odpowiedz na pytania. Możesz korzystać z wyrazów w tekście.
 
Kiedy i gdzie urodził się Adam Mickiewicz?

.............................................................................................................................................................................

Jakie wydarzenie historyczne bardzo przeżył poeta?

.............................................................................................................................................................................

Kiedy i gdzie Mickiewicz rozpoczął pisanie „Pana Tadeusza”?

.............................................................................................................................................................................

O czym miał opowiadać utwór?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego dzieło Mickiewicza rozrosło się?

.............................................................................................................................................................................

Z ilu ksiąg składa się „Pan Tadeusz”?

.............................................................................................................................................................................

Jaki jest pełny tytuł epopei Mickiewicza?

.............................................................................................................................................................................

Kiedy Mickiewicz skończył pisać „Pana Tadeusza”?

.............................................................................................................................................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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3. Odpowiedz na pytania. Skorzystaj z różnych źródeł.

W którym roku po raz pierwszy wydano „Pana Tadeusza”?

.............................................................................................................................................................................

Ile lat minęło od napisania „Pana Tadeusza”? 

.............................................................................................................................................................................

Czy „Pan Tadeusz” doczekał się ekranizacji?

.............................................................................................................................................................................

Ile wydań „Pana Tadeusza” jest w bibliotece szkolnej (najbliższej bibliotece)?

.............................................................................................................................................................................

Z którego roku jest najstarsze wydanie w bibliotece?

.............................................................................................................................................................................

Czy są w nim ilustracje? Kto je wykonał?

.............................................................................................................................................................................

Czy masz w domu własne wydanie tej książki?

.............................................................................................................................................................................

Jeśli tak, z którego jest roku?

.............................................................................................................................................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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1. Przeczytaj opis książki. 

Adam Mickiewicz napisał „Pana Tadeusza” w latach 1832–1834 w Paryżu, gdzie 
przebywał na emigracji po upadku powstania listopadowego. Mickiewicz 
bardzo tęsknił do ojczyzny.
Autor opisuje życie i zwyczaje szlachty.
Akcja epopei rozgrywa się 5 dni latem 1811 roku oraz jednego wiosennego dnia 
1812 roku. Miejscem akcji jest Litwa, a dokładnie majątek szlachecki Soplicowo 
i jego okolice oraz pobliski zaścianek rodu Dobrzyńskich.
W książce jest wiele ważnych postaci:
tytułowy bohater – Pan Tadeusz, młody bratanek Sędziego;
Zosia – ukochana Tadeusza, córka Ewy Horeszkówny;
ksiądz Robak – Jacek Soplica, ojciec Tadeusza, przygotowuje powstanie szlachty 
przeciw Rosjanom; 
Sędzia Soplica – młodszy brat Jacka Soplicy;
Hrabia – daleki krewny Horeszków.
Bohaterem zbiorowym utworu jest polska szlachta.
Najważniejszymi wątkami epopei są: spór o zamek, uczucia Tadeusza i Zosi, 
historia życia księdza Robaka.
W epopei jest bardzo dużo opisów przyrody, wydarzeń i osób.

Pełny tytuł dzieła Adama Mickiewicza to  
„Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie”.
Książka składa się z 12 ksiąg (rozdziałów).
Na podstawie książki w 1999 roku powstał film 
w reżyserii Andrzeja Wajdy.
„Pan Tadeusz” to dzieło pisane wierszem – 
trzynastozgłoskowcem.
W 12 księgach autor opisuje losy bohaterów 
na tle wydarzeń historycznych. Taki utwór 
nazywamy epopeją.

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz, 
czyli ostatni 

zajazd na Litwie



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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2. Odpowiedz na pytania. 
 
Kiedy i gdzie był pisany „Pan Tadeusz”?

.............................................................................................................................................................................

Kto jest autorem?

.............................................................................................................................................................................

O czym opowiada to dzieło?

.............................................................................................................................................................................

Jakie są najważniejsze wątki?

.............................................................................................................................................................................

Jakim wierszem został napisany „Pan Tadeusz”?
.............................................................................................................................................................................

3. Przeczytaj i spróbuj podzielić tekst według wzoru.

Wiersz trzynastozgłoskowiec – w każdym wersie jest trzynaście sylab.

„ Już na dziedzińcu słychać myśliwskie okrzyki; 
Wyprowadzają konie, zajeżdżają bryki,” (księga II, wersy 49–50)

Wzór:

........................................................................................................................................................|...................

........................................................................................................................................................|...................

Już na dzie dziń cu sły chać myś liw skie o krzy ki; 13 sylab

Wy pro wa dza ją ko nie za jeż dża ją br yki, 13 sylab



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Teksty do podziału: 

„ Gdy tak były zajęte stołu strony obie, 
Tadeusz przyglądał się nieznanej osobie.” (księga I, wersy 592–593)

........................................................................................................................................................|...................

........................................................................................................................................................|...................

„ Hrabia wracał do siebie; lecz konia wstrzymywał, 
Głową coraz w tył kręcił, w ogród się wpatrywał.” (księga III, wersy 1–2)

........................................................................................................................................................|...................

........................................................................................................................................................|...................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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1. Wpisz brakujące informacje.

Lektura ma tytuł  .......................................................................................................................................

i mówi się o niej ............................................... narodowa.

Autorem jest  ............................................................................................................................................  .

Napisana została w ............................................... roku w ............................................... .

Autor napisał dzieło, ponieważ  ........................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  .

W ............................................... roku  ............................................................................................................

wyreżyserował film na podstawie książki.

Książka składa się z ............................................... (rozdziałów).

Tytułowym bohaterem jest  ..............................................................................................................  , 

który jest bratankiem ...........................................................................................................................  .

Inni bohaterowie to: (wskaż co najmniej 3 osoby)
..........................................................................................................................................................................  ,

..........................................................................................................................................................................  ,

..........................................................................................................................................................................  .

Bohaterem zbiorowym jest  ..............................................................................................................  .

Miejsca akcji –  .........................................................................................................................................  .

Czas akcji –  ................................................................................................................................................  .
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2. Uzupełnij tytuły rozdziałów.

Księga I –  .......................................................................................................................................................

Księga II –  .....................................................................................................................................................

Księga III – Umizgi

Księga IV – Dyplomatyka i łowy

Księga V –  .....................................................................................................................................................

Księga VI – Zaścianek

Księga VII –  ..................................................................................................................................................

Księga VIII – Zajazd

Księga IX –  ....................................................................................................................................................

Księga X – Emigracja. Jacek

Księga XI –  ....................................................................................................................................................

Księga XII – Kochajmy się

3.  Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Emigracja Mickiewicza to:
a) wyjazd na wakacje
b) ucieczka z kraju
c) zmiana towarzystwa

2. Kiedy Mickiewicz pisał swój utwór Polska była po:
a) upadku powstania listopadowego
b) zwycięstwie powstania listopadowego
c) odzyskaniu niepodległości
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3. Jednym z powodów napisania „Pana Tadeusza” była:
a) tęsknota za ojczyzną
b) chęć odpoczynku
c) miłość do pisania

4. „Pan Tadeusz” jest: 
a) cienką nowelą
b) epopeją narodową
c) sztuką teatralną

5. Tekst napisany jest:
a) wierszem
b) prozą
c) szyfrem

6. Utwór składa się z:
a) dwóch części
b) dwunastu części
c) dwudziestu części

7. Części epopei „Pan Tadeusz” to:
a) rozdziały
b) karty
c) księgi

8. W roku 1999 nakręcono film na podstawie utworu, reżyserowany przez:
a) Andrzeja Wolnego
b) Adama Kowalskiego
c) Andrzeja Wajdę
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1. Dopasuj osoby do opisów.

Kto to? Co o nim wiemy?

.............................................
Tytułowy bohater utworu. Bratanek Sędziego.  
Syn Jacka Soplicy. Zakochany w Zosi.

.............................................

Zakonnik bernardyn, Jacek Soplica, ojciec Tadeusza. 
Zastrzelił Stolnika. Walczył w Legionach, wysłannik 
rządu emigracyjnego.

.............................................
Stryj Tadeusza, brat Jacka. Gospodarz Soplicowa, 
wierny tradycji, bardzo gościnny, dobry gospodarz.

.............................................
Córka Ewy Horeszkówny, wnuczka Stolnika, 
wychowanka Telimeny, ukochana Tadeusza.

.............................................
Kobieta w średnim wieku, znana w towarzystwie, 
szuka męża. Krewna Sędziego, opiekunka Zosi.

.............................................
Daleki krewny Horeszków ze strony matki.  
Procesuje się z Sędzią o zamek.

.............................................
Daleki krewny Sędziego, znawca historii,  
przyjaciel rodziny.

............................................. Przyjaciel Sędziego, właściciel Kusego.

............................................. Przyjaciel Sędziego, właściciel Sokoła.

.............................................
Ostatni z rodu Horeszków, właściciel zamku, zabity 
przez Jacka Soplicę. Dziadek Zosi.

............................................. Matka Zosi, córka Stolnika, ukochana Jacka Soplicy.
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.............................................
Żyd. Właściciel karczmy w Soplicowie. Wspaniale  
gra na cymbałach.

.............................................

Wierny służący rodu Horeszków. Klucznik zamku 
Horeszków. Widział śmierć Stolnika i obiecał 
go pomścić.

............................................. Wierny służący rodu Sopliców.

.............................................
Przyjaciel Sędziego. Ma zdecydować w sprawie 
własności zamku.

Tadeusz Soplica Telimena ksiądz Robak

Sędzia Soplica Protazy Wojski

Gerwazy Zosia Ewa Horeszkówna

Rejent Asesor Podkomorzy

Hrabia Stolnik Jankiel
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Sędzia Soplica

brat to

.............................................

córka to

.............................................

bratanek to

.............................................

wnuczka to

.............................................

krewni to

.............................................

.............................................

daleki krewny to

.............................................

służący to

.............................................

służący to

.............................................

przyjaciele to

.........................................................................................................

Stolnik Horeszko

2.  Przygotuj drzewa genealogiczne rodu Sopliców i Horeszków. Wpisz 
pod nazwiskami rodów osoby spokrewnione i opisz pokrewieństwo.
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Sędzia Soplica

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Stolnik Horeszko
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1. Przeczytaj definicję epopei z encyklopedii PWN.

2.  Sprawdź, czy „Pan Tadeusz” oraz inne teksty są epopeją.  
Jeśli mają wymienione cechy, wpisz x.

Epopeja – dłuższy utwór, zwykle wierszowany, którego tematem są dzieje 
bohaterów narodowych przedstawione na tle ważnych i przełomowych 
wydarzeń historycznych.

Cechy epopei Pan Tadeusz Brzydkie 
kaczątko ...................................

dłuższy utwór

napisany 
wierszem

opowiada  
o bohaterach 
narodowych

opisuje ważne 
wydarzenia 
historyczne
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3. Uzupełnij tekst. Skreśl niepotrzebne wyrazy.

„Pan Tadeusz” to ............................................... utwór. 

Jest napisany ............................................... . 

Dzieło opowiada o  ...................................................................................................................................

i opisuje ważne  .......................................................................................................................................  .

Można/Nie można powiedzieć, że „Pan Tadeusz” to 

............................................... narodowa.

„Brzydkie Kaczątko” to ............................................... utwór. 

Jest napisany ............................................... . 

Dzieło opowiada o  ...................................................................................................................................

i opisuje ważne  .......................................................................................................................................  .

Można/Nie można powiedzieć, że „Brzydkie Kaczątko” to 

............................................... narodowa.
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1.  Ułóż w poprawnej kolejności fragmenty inwokacji. Ponumeruj fragmenty 
zgodnie z kolejnością.

 ........

 ........

 ........

 ........

 ........

„ Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, 
Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych; 
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, 
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem;”

„ Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem 
(Gdy od płaczącej matki, pod Twoją opiekę 
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę; 
I zaraz mogłem pieszo, do Twych świątyń progu 
Iść za wrócone życie podziękować Bogu),”

„  Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy 
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy 
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!”

„  Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono. 
Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną”

„  Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie: 
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie 
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.”
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 ........
„ Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała, 
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, 
A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą 
Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą.”

2. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Do kogo zwraca się autor w pierwszych wersach?
a) do matki
b)	do ojczyzny
c)	do rodziny

2.  Autor porównuje Litwę do:
a) ukochanej
b)	ojca
c)	zdrowia

3.  Zwracanie się na początku utworu do bóstwa lub muzy nazywa się:
a) inwokacją
b)	epopeją
c)	modlitwą 

4.  Adam Mickiewicz zwraca się do Matki Boskiej.  
Zaznacz nazwy miast wymienionych w 5, 6 i 7 wersie.

a) Częstochowa
b)	Kraków
c)	Nowogródek
d)	Warszawa
e) Wilno

5. Autor w 8, 9 i 10 wersie mówi o:
a) modlitwie za ojca
b)	prośbie o wyzdrowienie matki
c)	o modlitwie i prośbie o zdrowie dla małego Adama
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3.  Adam Mickiewicz wspomina ojczyznę. Wyszukaj w tekście, do czego autor 
najbardziej tęskni.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

4.  Poszukaj zdjęć.

świerzop gryka
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dzięcielina pszenica

żyto łąki zielone
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4.  Poszukaj w internecie fotografii obrazów Matki Boskiej, które znajdują się  
w miastach wymienionych przez Adama Mickiewicza.
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1. Uzupełnij opis dworku wyrazami z ramek.

Dworek zbudowany był ............................................... , miał  ...........................................................

ściany. Do środka wchodziło się ............................................................................................... . 

W pokojach na ścianach wisiały obrazy polskich bohaterów:  .........................................

............................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... .

W drewnianej szafie przy wejściu do sypialni stał ............................................... ,

który grał melodię ............................................................................................... . Dworek 

znajdował się w ............................................. miejscu, na małym .............................................. ,

wokół rosły topole. Dom otaczały ............................................................................................... 

.............................................................................................. . Obok dworku stała wielka 

............................................... . Wszędzie było bardzo ............................................... . 

Brama była zawsze ............................................ , oznaczała gościnność domu Sędziego. 

z drewna

pagórku

stodoła

Tadeusza Kościuszki, Tadeusza Rejtana i generała Jakuba Jasińskiego

pięknym

zegar 

pola, sad i brzozowy lasek „Mazurka Dąbrowskiego”

czysto

otwarta

białe

przez ganek
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2. Odpowiedz na pytania. 
 
Kto przyjechał do Soplicowa?

.............................................................................................................................................................................

Co Tadeusz znalazł w swoim pokoju?

.............................................................................................................................................................................

Kto przywitał Tadeusza po jego powrocie do domu?

.............................................................................................................................................................................

Kim dla Tadeusza był sędzia Soplica?

.............................................................................................................................................................................
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1.  Jakie zwyczaje panowały w domu Sędziego?  
Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

W domu i ogrodzie panował zawsze porządek.

Brama do posiadłości była zawsze zamknięta, Sędzia nie 
zapraszał gości.

Brama była zawsze otwarta, ponieważ Sędzia był gościnny.

Chłopi w gospodarstwie Sędziego pracowali od wschodu do 
zachodu słońca.

Sędzia przestrzegał zasad dobrego wychowania.

Sędziemu bardzo podobała się francuska moda.

Sędzia bardzo szanował ludzi.

2. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1.  Woźny Protazy kazał przygotować kolację:
a) w dworku Sędziego
b)	w ogrodzie
c)	w zamku Horeszków

2.  Zamek był:
a) pięknym, nowoczesnym budynkiem
b)	wielkim, ale zniszczonym budynkiem
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3.  Dzieci siedziały:
a) razem z dorosłymi
b)	same, przy stołach dla dzieci

4.  Między Tadeuszem a Sędzią:
a) było puste miejsce
b)	siedział Wojski 

5.  W czasie kolacji Sędzia mówił na temat:
a) historii i walki o wolność
b)	zwyczajów, historii i szacunku do ludzi
c)	naśladowania Francuzów

6.  Podkomorzy mówił na temat:
a) historii i walki o wolność
b)	bezmyślnego naśladowania Francuzów
c)	zarabiania pieniędzy

7.  Podkomorzy pochwalał:
a) ciężką pracę
b)	walkę młodych w wojsku Napoleona
c)	naśladowanie mody francuskiej

8.  Obok Tadeusza usiadła:
a) Zosia
b)	córka Podkomorzego
c)	Telimena

9.  Asesor i Rejent pokłócili się:
a) o walkę o niepodległość
b)	o Kusego i Sokoła – psy myśliwskie
c)	o porządek w gospodarstwie

10. Wieczorem Sędziego często odwiedzał:
a) Wojski – krewny i przyjaciel domu
b)	ksiądz Robak – bernardyn
c)	hrabia Horeszko
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2217Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga I – Obyczaje

11.   Ksiądz Robak był:
a) bernardynem, tajnym emisariuszem 
b)	szpiegiem rosyjskim
c)	szpiegiem niemieckim
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2218Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga I – Porównanie i epitet

1.  Podkreśl, co jest epitetem, a co porównaniem.

pagórki leśne epitet porównanie

łąki zielone epitet porównanie

gryka jak śnieg biała epitet porównanie

sukienka biała epitet porównanie

młoda dziewczyna epitet porównanie

Słońce nad nim czerwone
jak pożar na dachu. epitet porównanie

skoszona łąka epitet porównanie

Słońce całe zaczerwienione,
jak zdrowe oblicze Gospodarza […]. epitet porównanie

panicz bogaty epitet porównanie

słońce błysnęło jako świeca epitet porównanie

stary żołnierz epitet porównanie

Epitet to określenie rzeczownika. Porównanie to zestawienie  
dwóch zjawisk.
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2219Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga I – Porównanie i epitet

2.  Na podstawie poprzedniego zadania uzupełnij porównania.

słońce błysnęło – jak co? –  .................................................................................................................

słońce czerwone – jak co? – ................................................................................................................

gryka – jak co? –  ........................................................................................................................................

słońce zaczerwienione – jak co? –  ...................................................................................................
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2220Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga II – Kolejność wydarzeń

1.  Uporządkuj wydarzenia zgodnie z opisem na początku księgi II. 
Z liter znajdujących się przed każdym zdaniem powstanie hasło.

1 Cz Polowanie z chartami na upatrzonego.

n Rzut oka w sad.

p Śniadanie.

k Zakład.

r Ostatni z dworzan opowiada historię ostatniego z Horeszków.

l Nowy wybuch sporów o Kusego i Sokoła.

w Rzecz Wojskiego.

a Dalej w grzyby!

a Dziewczyna w ogórkach.

e Interwencja Robaka.

o Pani Telimeny anegdota petersburska.

a Gość w zamku.

– oznaczała odrzucenie kandydata na męża. 

Taką zupę podano w zamku Jackowi Soplicy, który chciał ożenić się z córką 
Stolnika Horeszki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cz
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2221Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga II – Kolejność wydarzeń

Wzór:

........| ...................................................................................................................................................................

Hrabia chodzi z Gerwazym po zamku.

........| ...................................................................................................................................................................

Gerwazy opowiada historię Stolnika Horeszki. 

........| ...................................................................................................................................................................

Hrabia zatrzymuje się przy sadzie.

........| ...................................................................................................................................................................

Hrabia widzi piękną dziewczynę.

........| ...................................................................................................................................................................

Goście jedzą posiłek po polowaniu. 

........| ...................................................................................................................................................................

Telimena opowiada historię o piesku. 

........| ...................................................................................................................................................................

Charty polują na zająca.

 1 Polowanie z chartami na upatrzonego.

2.  Dopasuj do zdania wydarzenie z rozdziału. Wpisz numer z ćwiczenia 1.
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2222Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga II – Kolejność wydarzeń

Ponowna kłótnia o Sokoła i Kusego.

........| ...................................................................................................................................................................

Ksiądz Robak rozdziela kłócących się.

........| ...................................................................................................................................................................

Wojski opowiada o dawnych bohaterach.

........| ...................................................................................................................................................................

Rejent i Asesor przyjmują zakład. 

........| ...................................................................................................................................................................

Po śniadaniu goście i domownicy idą do lasu. 

........| ...................................................................................................................................................................
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2223Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga II – Kolejność wydarzeń

3. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Hrabia w drodze .............................................. zatrzymał się przy .............................................. . 

Tam spotkał ............................................... , który był ............................................... Stolnika 

Horeszki. 

Stary służący opowiadał Hrabiemu ............................................. i ............................................. .

Wspominał ............................................... , który chciał ............................................... z córką 

Stolnika.

Opowiadał o ............................................... , którą podano Jackowi.

Mówił o ........................................... Stolnika przez Jacka Soplicę i ........................................... 

Moskali. 

Gerwazy powiedział, że nie może być ............................................... między

............................................... a ............................................... . 

zgody

historię zamku

służącym

Horeszkami

Jacka Soplicę

na polowanie

ożenić się

czarnej polewce

Gerwazego

Soplicami

ruinach zamku

zastrzeleniu

ataku

jego mieszkańców



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2224Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga II – Opis Soplicowa i zamku 

1.  Przeczytaj i odpowiedz. Co opisuje poeta? Kto na to patrzy?  
Odpowiedź napisz pod tekstem.

„ Nad .................................... słońce weszło i już padło 
Na strzechy i przez szpary w stodołę się wkradło; 
I po ciemnozielonym, świeżym, wonnym sianie, 
Z którego młodzież sobie zrobiła posłanie, 
Rozpływały się złote, migające pręgi”

„ Pierwszy raz widział .................................... z rana i nie wierzył, 
Że to były też same mury; tak odświeżył 
I upięknił poranek zarysy budowy: 
Zadziwił się pan .................................... na widok tak nowy. 
Wieża zdała się dwakroć wyższa, bo stercząca 
Nad mgłą ranną; dach z blachy złocił się od słońca, 
Pod nim błyszczała w kratach reszta szyb wybitych, 
Łamiąc promienie wschodu w tęczach rozmaitych;”

Ranek w ............................................... opisuje ............................................... .

............................................... patrzy na ............................................... .

Soplicowie zamek narrator Hrabia
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2225Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga II – Opis Soplicowa i zamku 

2.  Połącz wyrazy i wyrażenia z tekstu z ich wyjaśnieniem.

różnych upiększył

dwa razy

pachnącym

słońce wstało, wzeszło

dachy pokryte słomą 

promienie słońca

te same

słońce weszło

wonnym

upięknił

strzechy

migające pręgi

dwakroć

rozmaitych

też same

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2226Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga II – Opowieść Gerwazego

1.  Przeczytaj uważnie fragmenty tekstu (księga II, wersy 153–184).  
Skreśl niepotrzebne wyrazy. Przeczytaj zdania o Gerwazym.

Gerwazy był/nie był szlachcicem.

Nie był/Był służącym/kucharzem na zamku Horeszków/Sopliców.

Był młody/stary, wysoki/niski, twarz miał rumianą/bladą, chorą/zdrową.

Twarz miał smutną/wesołą, łagodną/surową ze zmarszczkami. 

Dawniej był wesoły/smutny, lubił/nie lubił spotykać się z ludźmi.

Po bitwie/Po wyprawie, na której znalazł się/zginął Stolnik Horeszko, Gerwazy 
się zmienił. 

W zamku był kominiarzem/klucznikiem i miał wielki pęk kwiatów/kluczy.

Za zgodą/bez zgody Hrabiego mieszkał we wsi/w zamkowej izbie. 

Dobrze/Słabo znał historię zamku i jego mieszkańców.

Umiał/Nie umiał o niej opowiadać/milczeć.
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2227Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga II – Opowieść Gerwazego

2.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Jacek Soplica zakochał się w córce Stolnika i często bywał 
w zamku.

Stolnik chciał, żeby Jacek był mężem Ewy.

Jackowi Soplicy podano czarną polewkę, znak niezgody 
na ślub.

Pewnej nocy Moskale otoczyli zamek.

Stolnik wpuścił żołnierzy do zamku.

Gerwazy pomagał Stolnikowi wpuścić Moskali.

Rano Stolnik ze służbą pokonali Moskali.

Jacek Soplica zastrzelił Stolnika, Gerwazy to widział.

Gerwazy przebaczył Jackowi Soplicy.
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2228Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga II – Opowieść Gerwazego

3. Przeczytaj cytaty. Odpowiedz na pytania.

„ Czyż to prawda, mopanku, że pan grosza skąpisz 
Na proces i ten zamek Soplicom ustąpisz?”

„ Nie masz zgody, mopanku, pomiędzy Soplicą 
I krwią Horeszków; w panu krew Horeszków płynie,”

Kto i do kogo powiedział te słowa?

.............................................................................................................................................................................

Co Hrabia chciał zrobić z zamkiem?

.............................................................................................................................................................................

Jak zmieniły się plany Hrabiego po rozmowie z Gerwazym?

.............................................................................................................................................................................
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2229Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga II – Śniadanie w Soplicowie

1. Zaznacz właściwe zakończenia zdań.

1.  Po polowaniu goście:
a) wrócili do domów 
b)	poszli do pracy 
c)	zostali na śniadaniu

2.  W czasie śniadania wszyscy siedzieli:
a) przy jednym stole 
b)	w różnych pokojach 
c)	osobno 

3.  Mężczyźni we własnym gronie:
a) rozmawiali o wojnie 
b)	rozmawiali o polowaniach 
c)	palili fajki

4.  W czasie śniadania Sędzia pozwalał gościom:
a) stać obok kanapy 
b)	siadać, gdzie chcieli 
c)	siadać na wyznaczonych miejscach

5.  W czasie śniadania Wojski:
a) chodził zamyślony 
b)	łapał muchy 
c)	uciszył kłótnię Asesora i Rejenta

6.  Telimena rozmawiała:
a) z Hrabią 
b)	z Zosią 
c)	z Tadeuszem
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2230Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga II – Śniadanie w Soplicowie

2. Znajdź w księdze II wersy 497–507. Odpowiedz na pytania.
 
Jaki napój piło się w Soplicowie do śniadania?

.............................................................................................................................................................................

Kto zajmował się przygotowaniem kawy?

.............................................................................................................................................................................

Skąd pochodziły ziarna kawy?

.............................................................................................................................................................................

Z czym była podawana kawa?

.............................................................................................................................................................................

W czym pito kawę?

.............................................................................................................................................................................
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2231Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga II – Anegdota Telimeny

1. Skreśl niepotrzebne wyrazy. Przeczytaj poprawne zdania.

W czasie śniadania Telimena rozmawiała z Hrabią/Tadeuszem.

Telimena jest/nie jest bliską kuzynką Tadeusza i jest biedna/bogata. 

Sędzia był/nie był dalekim krewnym Telimeny. 

W czasie śniadania/kolacji rozmawiano o zawodach/polowaniu.

Telimena opowiedziała o czasach, gdy mieszkała w Moskwie/Petersburgu. 

Opowiadanie dotyczyło jej charta/małego pieska.

Blisko jej domu zamieszkał carski żołnierz/urzędnik ze swoimi psami/kotami.

Pewnego poranka/wieczora chart/buldog sąsiada ugryzł/udusił jej pieska.

Do Telimeny przyjechał wielki przyjaciel cara/łowczy dworu carskiego.

Łowczy zdecydował, że chart urzędnika udusił jelenia/dzika 
w zakazanym czasie.

Urzędnik tłumaczył, że to był piesek/kotek, a nie dzik/jeleń.

Łowczy uwierzył/nie uwierzył urzędnikowi.

Urzędnik został nagrodzony/ukarany.

2. Odpowiedz na pytania.

Z kim rozmawiała Telimena w czasie śniadania?

.............................................................................................................................................................................

O czym rozmawiano w czasie śniadania?

.............................................................................................................................................................................
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2232Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga II – Anegdota Telimeny

Kim dla Telimeny był Sędzia?

.............................................................................................................................................................................

O czym opowiadała Telimena?

.............................................................................................................................................................................

Gdzie wtedy mieszkała Telimena?

.............................................................................................................................................................................

Co się wydarzyło?

.............................................................................................................................................................................

Kto zdecydował o karze?

.............................................................................................................................................................................

Za co został ukarany urzędnik?

.............................................................................................................................................................................

Co zrobił chart urzędnika?

.............................................................................................................................................................................

Jaką karę otrzymał urzędnik?

.............................................................................................................................................................................

Czy kara była właściwa?

.............................................................................................................................................................................
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2233Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga III – W sadzie

1.  Dokąd skręcił Hrabia, kiedy wracał do domu? 
a) do lasu
b)	do ogrodu
c)	do kościoła

2.  Co rosło w ogrodzie?  
Poszukaj w tekście (wersy 10–30). 

..............................................................................................................................................................................

3.  Jak wyglądał Hrabia? Uzupełnij opis wyrazami z ramek (wersy 100–110). 

Hrabia należał do rodu Horeszków. Był .............................................. , w podobnym 

wieku jak Tadeusz Soplica. Hrabia był .............................................. mężczyzną. 

Miał .............................................. , .............................................. twarz, 
 
.............................................. oczy i .............................................. , .............................................. włosy. 

Przyjemnie się uśmiechał. Często był zamyślony. 

szczupłą długie

niebieskie

młody

bladą

przystojnym

jasne
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2234Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga III – W sadzie

4. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1.  Kogo Hrabia spotkał w ogrodzie?
a) Telimenę 
b)	Zosię 
c)	Podkomorzynę

2.  Kogo Hrabia zobaczył po wyjściu z ogrodu?
a) rosyjskie wojsko 
b)	grzybiarzy/ludzi zbierających grzyby

3.  Kto nie zbierał grzybów?
a) Zosia 
b)	Hrabia 
c)	Telimena 

5.  Uzupełnij porównania (wersy 220–240).

obręcz szerokim komet ogony śnieg jasnych

w szatach jak pod kapeluszem jak ciągnące się zasłony jak

..................................................... ..................................................... .....................................................
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2235Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga III – Grzybobranie

1. Grzybobranie to:
a) kupowanie grzybów
b)	czyszczenie grzybów
c)	zbieranie grzybów

2. Uzupełnij zdania (wersy 260–270). 

Chłopcy zbierają  ....................................................................................................................................  .

Panienki szukają  ....................................................................................................................................  .

Wszyscy chcą znaleźć  ..........................................................................................................................  .

Wojski zbierał  ..........................................................................................................................................  .

3. Skreśl niepotrzebne wyrazy (wersy 270–273). 

Grzybów, których nie zbierasz, wolno/nie wolno niszczyć.

Są one pożywieniem dla zwierząt/trucizną dla zwierząt.

Są pułapką/domem dla owadów.

Ładnie/Brzydko wyglądają w lesie. 

Pamiętaj: nie niszcz/nie szanuj roślin i grzybów w lesie.
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2236Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga III – Grzybobranie

4. Dopasuj epitety (określenia) do nazw grzybów (wersy 274–290). 

5. Dopasuj porównania (wersy 270–290).

Lejki jak  ......................................................................................................................................................  .

Surojadki jak  ............................................................................................................................................  .

Bielaki jak  ..................................................................................................................................................  .

Purchawka jak  .........................................................................................................................................  .

Koźlak jak  ..................................................................................................................................................  .

wysmukłewysmukły krasnolice

najsmaczniejszy

szerokie

srebrzyste kulista 

lisice

lejki

......................................

......................................

borowik

bielaki

......................................

......................................

rydz

purchawka

......................................

......................................

surojadki
......................................

czareczki winem napełnione

wysmukłe kieliszki do szampana

pieprzniczka

kubka dno wypukłe

mlekiem nalane filiżanki saskie
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2237Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga III – Grzybobranie

6.  Przygotuj swój atlas grzybów. Poszukaj informacji o grzybach i zdjęć. Zaznacz 
na zielono grzyby jadalne, a na czerwono grzyby niejadalne.

lisice

rydze 

borowiki 

lejki
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2238Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga III – Grzybobranie

bielaki 

surojadki 

purchawki

koźlaki 
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2239Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga III – Grzybobranie

muchomory



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2240Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga III – Sędzia i Telimena

1. Uzupełnij zdania (wersy 350–380). 

Podczas grzybobrania Sędzia rozmawiał z ..............................................  
 
(Zosią/Telimeną).

Sędzia mówił o planach na przyszłość ..............................................  

(Tadeusza/Hrabiego).

Tadeusz .............................................. (nie wiedział/wiedział), że jego ojciec Jacek żyje.

Jacek Soplica planował życie .............................................. (Tadeusza/Hrabiego).

Jacek Soplica .............................................. (chciał/nie chciał), aby Tadeusz wstąpił 

do Legionów.

Potem chciał, aby Tadeusz .............................................. (ożenił się/był samotny).

Telimena uważała, że Tadeusz powinien .............................................. 

(ożenić się/podróżować).

Jacek Soplica .............................................. (chciał/nie chciał), aby Tadeusz poślubił 

Zosię.

Telimena uważała, że .............................................. (za wcześnie/za późno) na ślub.
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2241Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga III – Sędzia i Telimena

2. Na podstawie podanego fragmentu napisz odpowiedź.

„ Zaczęli więc rozmowę o niebios błękitach, 
Morskich szumach i wiatrach wonnych, i skał szczytach,”

„ Mieszając tu i ówdzie, podróżnych zwyczajem, 
Śmiech i urąganie się nad ojczystym krajem.”

Czym interesowali się Hrabia i Telimena?

.............................................................................................................................................................................

Czy Hrabia i Telimena interesowali się ojczyzną?

.............................................................................................................................................................................
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2242Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga III – Tadeusz i Telimena

1.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Hrabia narysował portret Telimeny.

Telimena i Hrabia uważali, że w ojczyźnie jest najpiękniej.

Telimena i Hrabia uważali, że najpiękniej jest we Włoszech.

Tadeusz powiedział, że najpiękniejsza jest ojczysta ziemia.

Telimena podobała się Tadeuszowi i Hrabiemu.

Tadeusz dostał od Telimeny kluczyk.

W czasie grzybobrania zebrano bardzo dużo grzybów. 

Gajowy powiedział w czasie obiadu, że w lesie pojawił 
się jeleń.

Gajowy powiedział, że w lesie pojawił się niedźwiedź.

Polowanie przygotował Wojski.

Sędzia zaprosił na polowanie na godzinę 4.30.
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2243Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga III – Tadeusz i Telimena

2. Z podanego fragmentu wypisz porównania (wersy 630–650). 

Niebo włoskie jak  ..................................................................................................................................  .

Chmura jesienna pełznie jak  ...........................................................................................................  .

Chmura z gradem jak  ...........................................................................................................................  .

Białe chmurki jak  ..................................................................................................................................  .

Chmury po nieba sklepie przelatują jak  ...................................................................................  .

Chmury białe jak  ....................................................................................................................................  .

tabun rumaków

stada dzikich gęsi

srebro jak balon

żółw leniwa

zamarzła woda
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2244Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga III – Środki stylistyczne

2. Napisz, jaki środek stylistyczny zastosowano.

bieluchna sukienka –  ............................................................................................................................. 

kogut, co odprawia warty –  ................................................................................................................. 

włosy krótkie, jak len białe – .............................................................................................................. 

sędziwa twarz Wojskiego –  .................................................................................................................. 

skrzydełka lekkie jak pajęczyna –  ................................................................................................... 

szal czerwony jak krwawnik –  ............................................................................................................ 

Drzewa i krzewy liśćmi wzięły się za ręce. –  ............................................................................... 

Patrzą, siedząc w milczeniu tu, sędziwe buki. –  ....................................................................... 

Kogut krzyknie. –  ...................................................................................................................................... 

1. Dobierz w pary.

metafora

epitet

personifikacja

porównanie

animizacja

onomatopeja

ożywienie

określenie rzeczownika

uosobienie

naśladowanie dźwięków

zestawienie dwóch zjawisk

przenośnia
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2245Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga IV – Ogólnie

1.  Uporządkuj wydarzenia z księgi IV. 
Z sylab znajdujących się przed każdym zdaniem powstanie hasło.

1 Że Przygotowania do polowania na niedźwiedzia.

gra Myśliwi pod dowództwem Wojskiego oczekują w lesie  
na niedźwiedzia.

to Rejent z Asesorem kłócą się o to, kto zastrzelił niedźwiedzia.

jesz- Wściekły niedźwiedź wybiega prosto na Hrabiego i Tadeusza.

Woj- Zosia budzi Tadeusza, który zaspał na polowanie.

-cho Gerwazy wspomina wyjątkowego strzelca – Jacka Soplicę.

-ło. Wojski opowiada historię o Domeyce i Doweyce.

-cze, Niedźwiedź atakuje leżącego Hrabiego.

wciąż Ksiądz Robak, częstując tabaką, namawia do 
organizowania powstania.

gra- Myśliwska uczta z bigosem kończy polowanie.

a Myśliwy celnym strzałem zabija niedźwiedzia.

-ski Ksiądz Robak w starej karczmie rozmawia ze szlachtą  
i chłopami.

li- Gerwazy wyjmuje z niedźwiedzia kulę wystrzeloną  
przez księdza Robaka.

Dokończ cytat: „Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,

Że

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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2246Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga IV – Ogólnie

2. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Co robił ksiądz Robak w czasie polowania?
a) jadł śniadanie w karczmie
b)	rozmawiał ze szlachtą i chłopami w karczmie
c)	szykował śniadanie na zamku
 
2. Co było na dnie tabakiery?
a) tekst piosenki Jankiela
b)	obrazek małej armii
c)	nie było niczego

3. O czym rozmawiano w karczmie?
a) o polityce
b)	o polowaniu
c)	o ślubie Tadeusza

4. Na jakie zwierzę polowano?
a) na niedźwiedzia
b)	na dzika
c)	na wilka

5. Kto prowadził polowanie?
a) Sędzia
b)	Hrabia
c)	Wojski



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2247Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga IV – Ogólnie

3.  Podkreśl, co jest epitetem, a co porównaniem.

róg jak wąż boa epitet porównanie

wielki jako chrząszcz epitet porównanie

wrzosiste pagórki epitet porównanie

spał jak bobak epitet porównanie

ząbki jak perły epitet porównanie

chmielowe liście epitet porównanie

kozy brodate epitet porównanie

coś na kształt guzików epitet porównanie

dach jak czapka epitet porównanie
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2248Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga IV – Jankiel i karczma

1. Uzupełnij opis karczmy wyrazami z ramek.

Tadeusz jechał konno w stronę .............................................. . Po dwóch stronach

.............................................. stały dwie karczmy – stara i nowa. Stara karczma 

była własnością ............................................................................................. . Nową karczmę 

wybudował .............................................. . Obie karczmy prowadził Żyd 

.............................................. . Karczma od przodu przypominała .............................................., 

a od tyłu wyglądała niczym .............................................. . Karczma opierała się 

na drewnianych, zniszczonych .............................................. . Dzieliła się 

na ............................................................................................. . Pierwsza składała się 

............................................................................................. pokoików dla ............................................. . 

W drugiej części była duża sala dla ............................................................................................. 

z ............................................................................................. i stołkami dookoła.

świątynia

podróżnych

z małych i ciemnych

miejscowej ludności

Jankiel

dziedzica zamku

kolumnach

dwie części

długim stołem

okręt

drogi

Soplica

karczmy
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2249Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga IV – Jankiel i karczma

2. Skreśl niepotrzebne wyrazy. Przeczytaj opis Jankiela.

Jankiel był starym/młodym Żydem z czarną/siwą brodą. 

Ubrany był w długi biały/czarny strój. 

Witał gości wychodzących z karczmy/wchodzących do karczmy. 

W sobotę/niedzielę organizował w karczmie zabawy/występy przy muzyce. 

Sam grał na cymbałach/gitarze i śpiewał różne pieśni ludowe/narodowe. 

Wszyscy go nie lubili/lubili i szanowali/lekceważyli. 

Chętnie wtrącał się/doradzał w sprawach handlu. 

Był uważany za złego/dobrego Polaka.

3.  Przeczytaj wersy 205–210. Znajdź w dostępnych źródłach obraz modlącego się 
Żyda w tradycyjnym stroju, np. obraz Stanisława Grocholskiego „Modlący się 
Żyd” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.
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2250Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga IV – Tabakiera księdza Robaka

1. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

.............................................. ksiądz usiadł .............................................. na miejscu 

.............................................. . Gerwazy z .............................................. byli na polowaniu. 

Ksiądz Robak i Jankiel .............................................. od dawna i mieli jakieś 

............................................................................................ . Przy stole Robak częstował

............................................................................................ drobną .............................................. .

Wspominał generała ............................................................................................ . Mówił 

o walce o .............................................. . Namawiał rozmówców, żeby .......................................

na zwycięstwo Napoleona na Litwie i ......................................................................................... . 

tabaką Hrabią

sami walczyli

szlachtę i chłopów

Gerwazego

wolność

nie czekali

znali się

przy stole

tajne sprawy

Dąbrowskiego i Napoleona

W karczmie
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2251Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga IV – Tabakiera księdza Robaka

2.  Znajdź podany fragment (wersy 447–448).  
Wpisz brakujące słowa. Wybierz właściwe wyjaśnienie.

„ A przed ucztą ........................................... dom ........................................... z śmieci, 
Oczyścić dom, .......................................... , oczyścić dom, .......................................... !”

a) Ksiądz Robak mówi, że przed ucztą trzeba posprzątać w domu.
b)	Ksiądz Robak mówi, że Litwini sami powinni zadbać o wolność ojczyzny.

3. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1.  Skąd pochodziła tabaka księdza Robaka?
a) z Kowna
b)	z Krakowa
c)	z Częstochowy

2. Na co narzekali szlachta i chłopi przy stole?
a) na podatki
b)	na Moskali
c)	na bałagan

3. O co kłóciła się szlachta?
a) o przyszłość
b)	o herby
c)	o majątek

4. Kto znany zażył tabaki z tabakiery bernardyna?
a) generał Dąbrowski
b)	Tadeusz Kościuszko
c)	król Jagiełło

5. Co robili mężczyźni po zażyciu tabaki?
a) płakali
b)	śmiali się
c)	kichali
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2252Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga IV – Tabakiera księdza Robaka

4.  Przeczytaj uważnie fragment tekstu (księga IV, wersy 385–395, opis tabakiery). 
Odpowiedz na pytania.

Co było na dnie tabakiery?

.............................................................................................................................................................................

Kto był narysowany na dnie tabakiery?

.............................................................................................................................................................................

Jaki zwyczaj związany z tabaką miał Napoleon? 

.............................................................................................................................................................................

Do czego zachęcał ksiądz Robak?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego ksiądz nagle przerwał rozmowę?

.............................................................................................................................................................................
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5. Podpisz zdjęcia. Użyj wyrazów: tabaka, tabakiera, zażywanie tabaki.

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
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1.  Ułóż w kolejności wydarzenia na polowaniu.  
Z sylab znajdujących się przed każdym zdaniem powstanie hasło.

1 Ni- Trwają przygotowania do polowania w Soplicowie.

się Myśliwi w ciszy czekają na pojawienie się zwierza.

by Psy wbiegają do lasu.

to- Myśliwi biegną w las.

-bie Słychać strzały w lesie.

-ski Hrabia i Tadeusz strzelają i nie zabijają niedźwiedzia.

-dy Wojski rozstawia myśliwych na brzegu lasu.

nie Niedźwiedź atakuje Hrabiego.

o Z lasu słychać odgłosy walki psów z niedźwiedziem.

-wie- Niedźwiedź pada na ziemię zabity.

-dział Wojski gra na rogu.

Woj- Ranny niedźwiedź wybiega z lasu na Hrabiego i Tadeusza.

do- Asesor, Rejent i Robak strzelają do zwierza. Gerwazy patrzy.

Dokończ cytat: „Głupi niedźwiedziu! Gdybyś w mateczniku siedział,

Nig-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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2.  Napisz jaki środek stylistyczny zastosowano w poniższych fragmentach  
(personifikacja, onomatopeja, epitet, porównanie, przenośnia).

głupi niedźwiedziu –  ............................................................................................................................... 

strzelby huknęły –  .................................................................................................................................... 

ryknął niedźwiedź –  ................................................................................................................................ 

ryk okropny –  .............................................................................................................................................. 

zniknęli… jako leśne bogi –  ................................................................................................................ 

wrzask psów –  ............................................................................................................................................ 

psy nurtują po puszczy, jak pod morzem nurki –  .................................................................... 

ziemię uchem pyta –  .............................................................................................................................. 

szła muzyka –  ............................................................................................................................................. 

pniaki osmalone –  ................................................................................................................................... 

wrosłe kamienie –  .................................................................................................................................... 

kręcąc nim jak maczugą –  .................................................................................................................... 

flint rury jako dwa konduktory –  ..................................................................................................... 

beczenie żubra –  ....................................................................................................................................... 

otchłań lasu –  ............................................................................................................................................. 

z pyska wielkiego, czerwonego –  ..................................................................................................... 

czarną łapą sięgnął –  ............................................................................................................................. 

niedźwiedź wyskoczył w górę, jak kot przed chartami –  ..................................................... 
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2256Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga IV – Koncert Wojskiego i opowieść

1.  Przeczytaj fragment tekstu księgi IV (wersy 660–666).  
Dopasuj wyjaśnienia do podkreślonych wyrazów.

„ Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty 

Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty 

Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął, 

Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął, 

Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha 

I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha, 

I zagrał [...]”

kręcony –  ...................................................................................................................................................... 

dwoma rękoma –  ...................................................................................................................................... 

napełnił policzki –  ................................................................................................................................... 

wciągnął brzuch –  .................................................................................................................................... 

wtedy –  .......................................................................................................................................................... 

przymknął oczy –  ...................................................................................................................................... 

całe powietrze –  ........................................................................................................................................

złapał –  .......................................................................................................................................................... 

wydmuchał z płuc –  ................................................................................................................................ 
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2257Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga IV – Koncert Wojskiego i opowieść

2.  Sprawdź w dostępnych źródłach, jak wygląda róg bawoli, róg myśliwski i wąż 
boa. Wklej zdjęcie lub narysuj.

róg bawoli

róg myśliwski

wąż boa
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2258Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga IV – Koncert Wojskiego i opowieść

3.  Odpowiedz na pytania.

Kiedy Wojski grał na rogu?

.............................................................................................................................................................................

Kto słuchał jego gry?

.............................................................................................................................................................................

O czym opowiadała muzyka Wojskiego?

.............................................................................................................................................................................

Co się wydarzyło, gdy skończył grać?

.............................................................................................................................................................................

Czy dziś na polowaniach też używa się rogu?

.............................................................................................................................................................................
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2259Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga IV – Koncert Wojskiego i opowieść

4.  Skreśl niepotrzebne wyrazy. Przeczytaj o wydarzeniach na polowaniu.

Po skończonym/Po przegranym polowaniu Hrabia i Tadeusz/Asesor i Rejent 
pokłócili się.

Obaj płakali/mówili, że zastrzelili/złapali niedźwiedzia.

Gerwazy/Protazy wyjął z brzucha/łba niedźwiedzia kulę ze swojej/
cudzej strzelby.

Nie on/On zastrzelił niedźwiedzia, tylko Wojski/ksiądz Robak.

Ksiądz Robak widział atak niedźwiedzia i spokojnie patrzył/wyrwał 
broń Gerwazemu.

Strzelił/uderzył prosto między oczy/łapy zwierzęcia.

Protazy/Gerwazy powiedział, że tylko jeden człowiek tak strzelał – Stolnik/
Jacek Soplica.

Wojski opowiedział bajkę/historię podobnego sporu braci/sąsiadów – Domejki 
i Dowejki.

Spór chcieli wyjaśnić w pojedynku/w sądzie przez niedźwiedzią skórę.

Ostatecznie Wojski/Soplica ich pogodził/pokłócił i do pojedynku doszło/
nie doszło.
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5.  Poszukaj w tekście opisu tego, co myśliwi jedli w lesie po polowaniu.  
Znajdź przepis. Wypisz, jakich składników potrzebujesz.

Produkty:

–  ......................................................................................................................................................................... 

–  ......................................................................................................................................................................... 

–  ......................................................................................................................................................................... 

–  ......................................................................................................................................................................... 

–  ......................................................................................................................................................................... 

–  ......................................................................................................................................................................... 

–  .........................................................................................................................................................................

Wykonanie:

...................................................................................  

...................................................................................  

...................................................................................  

...................................................................................  

...................................................................................  

...................................................................................  

...................................................................................

...................................................................................  

...................................................................................  

...................................................................................

Możesz wkleić zdjęcie 
gotowej potrawy.
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2261Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga V – Kandydat na męża Zosi

1. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek (księga V, wersy 1-40).

.............................................. Wojski wrócił z polowania; w tym czasie Telimena

obmyślała, jak zdobyć .............................................. dla siebie i Zosi. 

Hrabia był ................................................................................................................................................... . 

Czy będzie chciał ożenić się z Telimeną, ....................................................................................?

Tadeusz był ................................................................................................................................................ . 

Telimena bała się, czy ludzie nie będą śmiali się z takiego małżeństwa 

– ....................................................................................................................................................................... . 

Telimena zastanawiała się, czy .............................................. będzie dobrym mężem dla 

.............................................. . Zosia była .............................................. , ale pochodziła 

 .................................................................................... . Telimena mogłaby z nimi zamieszkać.

męża

dumny

Hrabia

Zosi

niebogata

starszą i biedniejszą

bogaty, młody i przystojny

bardzo młody, prawie dziecko

z dobrego domu

młodego mężczyzny i dużo starszej kobiety
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2. Znajdź w tekście i uzupełnij nazwy ptaków (wersy 55–75).

.............................................. szurpate

.............................................. czubate

.............................................. odęty

.............................................. z długimi jak tratwy ogony

.............................................. srebrnopióry

3. Napisz, do czego porównana jest Zosia (wersy 78–80).

(Zosia) kręci się jak bijąca śród kwiatów .............................................. .

Sypie ręką jak ............................................................................................ gęsty grad perłowy. 
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1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1.  Zosia miała: 
a) 15 lat
b)	13 lat
c)	14 lat

2.  Telimenie zachowanie Zosi:
a) podobało się
b)	nie podobało się

3.  Telimena uważała, że Zosia: (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi)
a) nie powinna zajmować się dziećmi i kurami 
b)	musi pomagać w gospodarstwie
c)	jest za bardzo opalona
d)	powinna ładnie się ubierać
e) powinna pomagać w pracach polowych
f)	powinna ładnie się poruszać
g)	powinna spotykać się z odpowiednimi osobami

2.  Na podstawie fragmentu tekstu (wersy 150–180) napisz, jak Telimena 
przygotowała Zosię do wprowadzenia do towarzystwa. 

a)  .......................................................................................................................................................................

b)  .......................................................................................................................................................................

c)  .......................................................................................................................................................................

d)  .......................................................................................................................................................................

e)  .......................................................................................................................................................................

f)  ........................................................................................................................................................................

g)  .......................................................................................................................................................................
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1. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

a)  Telimena siedziała ................................................ na kamieniu w ......................................... 
 
.................................................... . 
 
 .............................................. chciał podejść do niej, ale nagle .............................................. 
 
zerwała się z kamienia, .................................................................................................................. , 
 
skoczyła przez strumień, ................................................................................................................ 
 
..................................................................................................................................................................... . 

b) Telimena siedziała na drodze ................................................ .

c) ................................................ pogryzły Telimenę.

Tadeuszmrówek Telimena

mrówki

samotnie

rzuciła się w prawo, w lewoŚwiątyni Dumania

biegła, podskakiwała, przyklękła, upadła

2.  Czy fragment tekstu o Telimenie i mrówkach jest poważny czy wesoły? 

.............................................................................................................................................................................

3.  Czy w utworze „Pan Tadeusz” są inne tego typu fragmenty? Napisz, o czym są 
te fragmenty.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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4.  Z fragmentu tekstu (wersy 260–270) wypisz czasowniki.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

5.  Wypisane czasowniki napisz w pierwszej osobie liczby pojedynczej 
czasu teraźniejszego.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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1.  Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń.

Wojski omawia polowanie.

Hrabia odmawia przyjęcia skóry niedźwiedzia.

Sędzia dzieli niedźwiedzia – część dla księdza Robaka.

Klucznik Gerwazy narzeka, że Hrabia zdradza rodzinę Horeszków.

Podkomorzy proponuje dać skórę Hrabiemu.

Sędzia rozkazuje złapać klucznika Gerwazego.

Wchodzi Gerwazy i nakręca zegary.

Protazy rozpoczyna kłótnię z klucznikiem Gerwazym.

Wybucha wielka awantura.

Hrabia broni Gerwazego.

Hrabia i Gerwazy znikają.

Zosia broni Gerwazego.

Gerwazy namawia Hrabiego do odebrania zamku.

2. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Hrabia pokłócił się z Soplicami:
a) o zamek
b)	o polowanie
c)	o niedźwiedzia



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2267Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga V – Po polowaniu

2. Klucznik Gerwazy był:
a) strażnikiem zamku
b)	przyjacielem Sędziego Soplicy
c)	opiekunem Zosi
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1. Zaznacz właściwe zakończenia zdań.

1. Po polowaniu goście spotkali się na kolacji:
a) w domu Sędziego Soplicy
b)	w zaścianku Dobrzyńskich
c)	w zamku Horeszków

2. Kolację po polowaniu zorganizował:
a) klucznik Gerwazy
b)	Sędzia Soplica
c)	woźny Protazy

3. Zrobił to:
a) na prośbę Sędziego
b)	mimo zakazu Sędziego
c)	na prośbę Hrabiego

4. Zamek kiedyś należał do:
a) rodziny Sopliców
b)	Stolnika Horeszki
c)	Hrabiego z rodu Horeszków

5. Wybuchła kłótnia, ponieważ:
a) Zosia rozmawiała z Hrabią
b)	obrażono klucznika Gerwazego
c)	Telimena była zazdrosna o Tadeusza

2.  Z poprawnie ułożonych zdań napisz krótką wypowiedź na temat kłótni 
w zamku.

Po polowaniu goście spotkali się w  .................................................................................... .

Kolację zorganizował  ................................................................................................................... .

Zrobił to  .............................................................................................................................................. .

Zamek należał kiedyś do  ........................................................................................................... .

Wybuchła kłótnia, ponieważ  ................................................................................................... .
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1. Przygotuj stronę książki kucharskiej (wersy 310–320).

Na kolację podano: 

1.  ........................................................................................................................................................................

2.  ........................................................................................................................................................................ 

3.  ........................................................................................................................................................................ 

4.  ........................................................................................................................................................................ 

2.  Przygotuj ilustracje potraw.  
Skorzystaj z wybranych przez siebie źródeł.

1.  ........................................................................................................................................................................
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2.  ........................................................................................................................................................................

3.  ........................................................................................................................................................................
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4.  ........................................................................................................................................................................
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1. Zaścianek to:
a) pokój za ścianą 
b)	szlachecka osada
c)	biedna wieś

2.  Sprawdź w dostępnych źródłach, jak wyglądał zaścianek szlachecki.  
Wklej zdjęcie lub narysuj.
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4. Odpowiedz na pytania (wersy 70–80). 

Jaki był nastrój w Soplicowie po wieczornej kłótni?

.............................................................................................................................................................................

Co robił Sędzia w swojej izbie?

.............................................................................................................................................................................

Co miał zrobić Protazy?

.............................................................................................................................................................................

Kim w sądzie był Protazy?

.............................................................................................................................................................................

Czego dotyczyło pismo?

.............................................................................................................................................................................

3.  Skreśl niepotrzebne wyrazy. Przeczytaj poprawione zdania.

Nad wsią wstał pochmurny, mglisty/bezchmurny, słoneczny dzień.

Zbudziły się/Zasnęły ptaki w lesie.

Gospodarze nie wyszli/wyszli do pracy.

W polu słychać śmiech/śpiew żniwiarek.

Na drogach od rana panował spokój/wielki ruch.

Wszyscy spieszyli się/jechali wolno w różne strony.

Ekonom pobiegł do Sędziego zapytać, co robić/co się dzieje.
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5.  Z podanych wyrazów wybierz nazwy elementu stroju woźnego Protazego 
(wersy 91–99).

Woźny włożył

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Woźny nie włożył

...........................................................................

...........................................................................

miejsce na wizerunek Protazego

kurtka z podpiętymi połami pałka

kontusz szerokie rajtuzy

świąteczny żupan czapka wiązana z uszami
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6. Znajdź w internecie:
a)  ilustrację do księgi VI „Pana Tadeusza” autorstwa Michała Elwiro Andriollego 

i zobacz, jak wyglądał woźny Protazy,
b)	jak wyglądał kontusz i żupan – wklej zdjęcia lub narysuj.

kontuszżupan
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1.  Na podstawie fragmentów rozmowy Sędziego z księdzem Robakiem  
(wersy 1-15-115 i 149-158) zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Kto przyszedł do Sędziego?
a) Tadeusz
b)	ksiądz Robak
c)	woźny Protazy

2. Kto był powodem zmartwienia?
a) Hrabia
b)	kucharka
c)	Telimena

3. Komu Jacek Soplica oddał na wychowanie Zosię?
a) Sędziemu
b)	Podkomorzemu
c)	Telimenie

4. Dlaczego Jacek wybrał tę osobę?
a) bo jest dobra
b)	bo jest ładna
c)	bo zna świat

5. Co robi Telimena?
a) nie zajmuje się Zosią
b)	wabi Tadeusza i Hrabiego
c)	wymyśla plotki

6. O czym przypomniał ksiądz Robak?
a) o obietnicy Jacka
b)	o wolnym dniu
c)	o zabawie

7. Co, żałując za grzechy, obiecał Jacek Soplica?
a) opiekować się Zosią
b)	opiekować się zamkiem
c)	opłacać wychowanie Zosi



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2277Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga VI – Ksiądz Robak i Sędzia o Zosi

8. Jak Jacek Soplica chciał pogodzić Horeszków i Sopliców?
a) przez sąd
b)	przez ślub Zosi i Tadeusza
c)	przez ślub Telimeny i Hrabiego

2. Połącz zdanie z równoważnikiem zdania.

zdanie równoważnik zdania

1 Ksiądz Robak rozmawia 
z Sędzią o kłótni.

Oddanie Zosi pod 
opiekę Telimeny. a

2
Telimena jest 
zainteresowana 
Tadeuszem.

Plany ślubne Jacka 
Soplicy. b

3 Telimena interesuje się 
Hrabią.

Zainteresowanie 
Telimeny Tadeuszem. c

4
Jacek Soplica oddaje 
Zosię pod opiekę 
Telimeny.

Chęć pogodzenia 
Horeszków i Sopliców. d

5
Jacek Soplica chciał 
pogodzić ród Sopliców  
i Horeszków.

Zainteresowanie 
Telimeny Hrabią. e

6 Jacek Soplica planował 
ślub Zosi i Tadeusza.

Rozmowa księdza 
Robaka z Sędzią. f

Wzór:

........| ...................................................................................................................................................................

1 | ...................................................................................................................................................................

Zapisz rozwiązanie według wzoru.

   Ksiądz Robak rozmawia z Sędzią o kłótni.

f Rozmowa księdza Robaka z Sędzią.
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........| ...................................................................................................................................................................

2 | ...................................................................................................................................................................

........| ...................................................................................................................................................................

3 | ...................................................................................................................................................................

........| ...................................................................................................................................................................

4 | ...................................................................................................................................................................

........| ...................................................................................................................................................................

5 | ...................................................................................................................................................................

........| ...................................................................................................................................................................

6 | ...................................................................................................................................................................
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1.  Zaznacz poprawne odpowiedzi. Może być ich więcej niż jedna (wersy 159–187). 

1. Z kim rozmawiał Sędzia?
a) z księdzem Robakiem 
b)	z Tadeuszem 
c)	z Hrabią

2. Czy Sędzia znał Jacka Soplicę?
a) tak 
b)	nie 
c)	nie wiem

3. Dlaczego ksiądz Robak namawia Sędziego do zgody?
a) bo zbliża się powstanie 
b)	bo zbliża się Napoleon 
c)	bo źle się kłócić

4. Jakie plany miał ojciec wobec Tadeusza?
a) chciał wysłać go na studia 
b)	chciał wysłać go do wojska 
c)	chciał zostawić go w domu

5. Gdzie Tadeusz będzie bardziej potrzebny?
a) w wojsku 
b)	w ojczyźnie 
c)	na Litwie

6. Jakie wydarzenie się zbliża?
a) wesele 
b)	wojna 
c)	powstanie

7. Kto zbiera armię?
a) Moskale 
b)	Napoleon 
c)	car
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8. Kto jest razem z Francuzami?
a) polskie wojsko 
b)	generał Dąbrowski
c)	najemnicy

2. Skreśl niepotrzebne wyrazy. Przeczytaj poprawiony tekst (wersy 240–250). 

Ksiądz Robak krytykuje/chwali Sędziego, że ten myśli o procesie. 

Ksiądz Robak opowiada, jak mogłaby/jak będzie wyglądać walka powstańcza 
pod dowództwem Tadeusza Kościuszki/Sędziego Soplicy i spotkanie 
powstańców z carem/Napoleonem. 

Sędzia jest/nie jest dobrym żołnierzem, ale jest szlachcicem i patriotą. 

Zachęcony przez księdza planuje/nie planuje działania.

3. Przeczytaj wersy 251–259.  
Co zamierza zrobić Sędzia?

–  .............................................................................................................  

–  .............................................................................................................  

–  .............................................................................................................  

–  .............................................................................................................  

–  .............................................................................................................  

–  .............................................................................................................  

–  .............................................................................................................

–  .............................................................................................................

lanca

grot

drzewiec
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1. Przeczytaj fragment tekstu i odpowiedz na pytania (wersy 353–377). 

Czy Protazy dostał się do zamku?

.............................................................................................................................................................................

Czy Woźnemu udało się odczytać Hrabiemu pozew? 

.............................................................................................................................................................................

Kogo spotkał Protazy w zamku?

.............................................................................................................................................................................

Gdzie byli Hrabia i Gerwazy?

.............................................................................................................................................................................

2.  Sprawdź w dostępnych źródłach, jak wygląda rusznica, szpada, szabla, 
dwururka. Wklej zdjęcia lub narysuj.

broń palna
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broń biała – ręczna

3. Co w tym czasie działo się w Dobrzynie (wersy 598–608)? Dopisz ciąg dalszy. 

Maciej skończył śpiewać modlitwę i pracował. Karmił swoje białe króliki 
 
i wróble. Nagle króliki uciekły, a wróble odleciały. Do Macieja szli ............................... 

..........................................................................................................................................................................  .

Gdy Maciej usłyszał, po co przyszli, zaprosił ich  ...................................................................  .

Przed domem czekali  ..........................................................................................................................  .
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1.  Uzupełnij wyrazami z ramek zdania o rodzie Dobrzyńskich (wersy 378–420).

Ród Dobrzyńskich jest ................................................ na Litwie z  .................................................

................................................ i ................................................................................................ .

Dawniej byli rodziną ................................................................................................ . Teraz jest 

ich ................................................ , są ................................................ i muszą pracować.

Ród Dobrzyńskich pochodzi z ................................................ i od ................................................  
lat mieszka na Litwie.

Różnią się od ................................................ wyglądem (czarne włosy, czarne oczy i orle 
nosy).

Zachowali ................................................ mowę i ................................................ . Chłopcy 

w rodzinie mieli na imię ................................................ lub ................................................ , 

a dziewczynki ................................................ lub ................................................ . Dobrzyńscy 

przyjmowali różne przydomki – ................................................ .

Głową rodu jest ................................................................................................ , zwany Kurkiem 

na ................................................ , Zabokiem, ................................................ , Królikiem. Litwini 

nazywają go ................................................................................................ . 

Mazur

biedniejsi

Litwinów

znany

Maciej

imioniska

mazurską

Maryna

czterystu

mniej

kościele

zwyczaje

Rózeczką

Bartłomiej

Kachna
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urody szlachcianek

męstwa szlachciców bogatą i dużą Maciej Dobrzyński

Maćkiem nad Maćkami

2.  Skreśl niepotrzebne wyrazy. Przeczytaj informację o Macieju nad Maciejami.

Maciej miał siedemdziesiąt dwa/osiemdziesiąt dwa lata. Był wysoki/niski.

Gdy był młody, dużo/mało walczył. Brał udział w konfederacji barskiej/
bujalskiej. 

Jego sławna szabla nazywała się Rózeczka/Różyczka. 

Sam pracował/Razem z sąsiadami pracował w gospodarstwie. 

Wszyscy w Dobrzynie szanowali/lekceważyli Macieja.

Znany był jako człowiek lekkomyślny/mądry, znający historię Rosji/kraju 
i lasu/rodziny. 

Był dumny/skromny. Rad udzielał rzadko/często i w każdej sprawie/
ważnych sprawach.

3.  Przeczytaj fragmenty i odpowiedz na pytania.

Dlaczego Maciej miał przydomek Kurek na kościele (wersy 507–509)?

.............................................................................................................................................................................

Skąd wziął się przydomek Królik (wersy 582–584)?

.............................................................................................................................................................................

Skąd pochodził przydomek Rózeczka (wersy 500–502)? 

.............................................................................................................................................................................
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4.  Co wiemy o domu Macieja i zabudowaniach wokół (wersy 427-478)?  
Dokończ zdania. 

1. Dom Macieja Dobrzyńskiego stał między:
a) karczmą i sklepem 
b)	karczmą i kościołem 
c)	pocztą i kościołem

2. Brama była:
a) zawsze otwarta 
b)	zawsze zamknięta 
c)	bez wrót

3. Ogrody były zaniedbane i: 
a) pełne błota i kamieni 
b)	bez płotu i roślin 
c)	bez wody i światła

4. Na dachu domu rosły:
a) zboże i kwiaty 
b)	mchy i trawy 
c)	drzewa i krzewy

5. Dwór był podobny do: 
a) królikarni 
b)	pałacu 
c)	karczmy

6. W trawie pod bramą leżała:
a) stara piłka 
b)	stara kula 
c)	stara łopata

7. Na ścianach zabudowań były:
a) ślady farby 
b)	dziury z kulami 
c)	kolorowe obrazki
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2286Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga VI – Maciej Dobrzyński

8. Gniazdo jaskółek zasłoniło nad drzwiami:
a) napis 
b)	obraz 
c)	herb

9. W domu, stajni i wozowni było dużo:
a) starej broni 
b)	resztek jedzenia 
c)	resztek uzbrojenia

5.  Znajdź w tekście nazwy roślin i nazwy zwierząt w zabudowaniach Maćka nad 
Maćkami (wersy 337–476 ).

rośliny zwierzęta

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
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1. Bartek nazywany był „Prusakiem”, ponieważ:
a) mieszkał na terenie Prus
b)	nienawidził Prusaków, ale ciągle o nich mówił
c)	był Prusakiem

2. Sprawdź, kiedy była bitwa pod Jeną.

.............................................................................................................................................................................

3. Czyje wojska walczyły w tej bitwie?

.............................................................................................................................................................................

4. Kto wygrał bitwę pod Jeną?

.............................................................................................................................................................................

5. Uzupełnij nazwy broni, wpisując jej rodzaj oraz podając właściciela.

Kropidełko – ................................................ – ................................................ 

Brzytewka – ................................................ – ................................................ 

Konewka – ................................................ – ................................................ 

Rózeczka – ................................................ – ................................................ 

Scyzoryk – ................................................ – ................................................ 
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6.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Naradę prowadził stary Maciej Dobrzyński.

Maciej Kropiciel chciał szybko atakować i walczyć.

Buchman był Prusakiem.

Prusak namawiał do rozmów i przygotowania planu walki.

Narada u Macieja była zgodna.

Uczestnicy narady u Macieja podzielili się na dwa 
ugrupowania.

Wielką awanturę zakończyło przybycie klucznika Gerwazego.

Przyjazd klucznika Gerwazego wywołał awanturę.
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1. Klucznik Gerwazy namawiał szlachtę do ataku na:
a) cara Rosji 
b)	Hrabiego Horeszkę
c)	Sędziego Soplicę 

2. Sędziego bronił:
a) Hrabia Horeszko
b)	Tadeusz Soplica
c)	Bartek Prusak i Jankiel

3.  Jakie cechy Sędziego wymieniali jego obrońcy? 
Zaznacz zdania prawdziwe.

a) był niesprawiedliwy dla szlachty
b)	był sprawiedliwy dla chłopów
c)	był zarozumiały
d)	szanował ludzi
e) był patriotą, bardzo kochał Polskę
f)	był szpiegiem rosyjskim

4.  Jak Jankiel bronił Sędziego?  Zaznacz poprawną odpowiedź.
a) Sędzia jest urzędnikiem i ma obronę.
b)	Sędzia jest słaby, nie warto go atakować.
c)	Sędzia nie ucieknie, można poczekać.
d)	Nie wiadomo, kiedy przybędzie Napoleon, na którego wszyscy czekają.
e) Zemsta Rosjan może być bardzo okrutna.

5.  Z argumentami Jankiela i Bartka Prusaka nie zgodził się:
a) klucznik Gerwazy
b)	Maciek Dobrzyński
c)	Hrabia Horeszko
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6.  Co zarzucała szlachta Sędziemu Soplicy? Przeczytaj wersy 490–500.  
Napisz odpowiedź.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

7.  Sędzia Soplica był patriotą.  
Zaznacz połączenia, które według ciebie teraz oznaczają patriotyzm.

a) szanowanie ludzi
b)	szanowanie symboli narodowych
c)	pilna nauka
d)	miłość do zwierząt
e) znajomość polskiej historii
f)	przestrzeganie regulaminów
g)	 wieszanie flagi na budynku w czasie świąt państwowych
h)	stanie na baczność, kiedy jest grany hymn narodowy
i) duma z bycia Polakiem
j)	 staranne wypełnianie swoich obowiązków

8.  Dokończ zdanie: Jestem patriotą, bo:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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1.  Maciek Dobrzyński wymienił cechy polskiej szlachty. Jakie to były cechy? 
Zaznacz poprawne odpowiedzi (wersy 500–510). 

a) kłótliwość
b)	dobro kraju nad własnym interesem
c)	pamięć o osobistych urazach
d)	dbanie o własne sprawy
e) łamanie prawa
f)	odwaga

2.  Czy przemowa Maćka zatrzymała szlachtę?

................................................ , ponieważ do gospodarstwa Maciejów przyjechał

................................................................................................................................................ .

3. Przeczytaj wersy 517–522. Opisz strój Hrabiego.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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4.  Poszukaj ilustracji stroju polskiego szlachcica.  
Wklej i porównaj je ze strojem Hrabiego.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2293Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga VII – Przydomki

.........................................................................................................................................................

1.  Prawie każdy szlachcic miał przydomek, „trzecie po imieniu i nazwisku 
określenie osoby”. Do wymienionych przydomków dodaj ich pochodzenie. 

Wzór:

Prusak – ponieważ nienawidził Prusaków

Zabok – ........................................................................................................................................................... 

Maciek Kropiciel –  .................................................................................................................................... 

Bartek Brzytewka –  .................................................................................................................................. 

Maciej Konewka –  ..................................................................................................................................... 

Gerwazy Scyzoryk –  ................................................................................................................................. 

Klucznik Rębajło – .................................................................................................................................... 

Maciej Królik –  ........................................................................................................................................... 

Bartek Szydełko –  ..................................................................................................................................... 

2.  Twoi koledzy i koleżanki też mają przydomki. Wypisz przydomki koleżanek 
i kolegów. Napisz, dlaczego tak ich nazywacie.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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2294Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga VIII – Wstęp

1.  Połącz wyjaśnienie wyrazu zajazd z ilustracją.  
Zaznacz obraz i wyjaśnienie pasujące do księgi VIII.

Zajazd to mały hotelik przy ruchliwej drodze, gdzie można coś zjeść  
– karczma, gospoda.

Zajazd to staropolskie określenie sytuacji, w której ktoś siłą zajmuje 
posiadłości.

Maksymilian Gierymski  
„Zajazd na Soplicowo”
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3.  Przeczytaj wskazany fragment (wersy 20–36). Znajdź i zapisz wymienione 
w nim nazwy zwierząt. 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

2.  Przeczytaj fragment tekstu. Jaki panuje w nim nastrój?  
Wybierz z ramek odpowiednie wyrazy. 

„ Przed burzą bywa chwila cicha i ponura, 
Kiedy, nad głowy ludzi przyleciawszy, chmura 
Stanie i grożąc twarzą, dech wiatrów zatrzyma, 
Milczy, obiega ziemię błyskawic oczyma, 
Znacząc te miejsca, gdzie wnet ciśnie grom po gromie: 
Tej ciszy chwila była w Soplicowskim domie.”

głośno

niepokój

cicho

bezpieczeństwo niebezpieczeństwo

smutno wesoło spokój
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4.  Wpisz nazwy osób, których dotyczy zdanie. Uzupełnione zdania wytnij, 
pomieszaj i ułóż w poprawnej kolejności. 

Po kolacji ................................................ wychodzą na dziedziniec oglądać kometę. 

................................................ opowiadają o gwiazdach, kometach i historii.

Do dworu przybywa ................................................ , który pilnie chce rozmawiać 

z ................................................ .

................................................ wyznaje Sędziemu, że jest ................................................ .

................................................ mówi Sędziemu, że kocha ................................................ 

i planuje wstąpienie do wojska.

................................................ rozmawia z Tadeuszem o jego uczuciach do niej.

................................................ wybiega z dworu w stronę stawu.

................................................ chwyta Tadeusza i prowadzi do dworu. 

Rozpoczyna się zajazd.

Soplicowie zostają zamknięci we dworze i są więźniami ......................................... .

................................................ ze szlachtą wbiegają do dworu. Niszczą i kradną.

................................................ ucieka Gerwazemu.

................................................ z łupami jedzie do zamku.

Pijana i najedzona ................................................ zasypia.
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5. Dokończ zdania.

Bohaterami wydarzeń są  ......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  .

Bohaterem zbiorowym jest  ..............................................................................................................  .

Szlachta

Tadeusz

Hrabiego

szlachta

gość

Tadeusz

Sędzia i goście

Wojski i Podkomorzy

ksiądz Robak

Jackiem Soplicą

Zosię

Sędzią

Gerwazy

Telimena

Protazy

Hrabia
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2298Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Księga VIII – Gwiazdy

1.  Znajdź w dostępnych źródłach mapę letniego nieba. Odpowiedz na pytania.

Co można zobaczyć w pogodną letnią noc?

.............................................................................................................................................................................

Co wyjątkowego można zobaczyć na niebie?

.............................................................................................................................................................................

2. Przeczytaj wskazane fragmenty i dokończ zdania (wersy 107–110, 196). 

Goście Soplicowa obserwują  ..........................................................................................................  .

Według Wojskiego zjawisko na niebie zapowiada  ...............................................................  .

3.  Sprawdź w dostępnych źródłach, jak wygląda kometa.  
Wklej zdjęcie lub narysuj.

4.  Przeczytaj wskazane fragmenty i odpowiedz na pytanie (wersy 157–162,  
173–182). 

Jakie wydarzenia historyczne związane z kometą wspominają Wojski  
i Podkomorzy?

.............................................................................................................................................................................
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5.  Wyobraź sobie, że oglądasz wieczorne niebo. Opowiedz ciekawą historię 
(prawdziwą lub wymyśloną) związaną z kometą. Zapisz ją w punktach. 
Pomogą ci pytania.

a) Kiedy to było?
b)	Gdzie to było?
c)	Kto był z tobą?
d)	Co się wydarzyło?
e) Co czułaś/czułeś?
f)	 Jak to się skończyło?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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1. Skreśl niepotrzebne wyrazy (wersy 268–285). 

Sędzia powiedział gościom „dobry wieczór”/„dobranoc” i wrócił  
do zamku/do dworu.

Goście nie wysłuchali/wysłuchali do końca opowieści Wojskiego i poszli  
spać/rozmawiać.

Tadeusz czekał na korytarzu/w izbie przed pokojem Sędziego, bo chciał/musiał 
z nim porozmawiać.

Z pokoju słychać było rozmowę i płacz/śmiech. 

Tadeusz zajrzał przez szparę/dziurkę od klucza. 

Zobaczył Sędziego i księdza Robaka/Sędziego i Protazego. 

Obaj klęczeli/stali i płakali.
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2. Przeczytaj fragment i odpowiedz na pytania (wersy 286–316). 

Co ślubował ksiądz Robak?

.............................................................................................................................................................................

Czego i przed kim nie chciał wyjawić do śmierci?

.............................................................................................................................................................................

Kto pomieszał plany powstańcze księdza Robaka?

.............................................................................................................................................................................

Kiedy szlachta miała zacząć powstanie? Na kogo miała czekać?

.............................................................................................................................................................................

Co ma robić Sędzia w przypadku wojny? 

.............................................................................................................................................................................

Co robił Sędzia po wyjściu księdza?

.............................................................................................................................................................................
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1.  Wybierz z ramek zakończenia zdań.  
Przeczytaj opis rozmowy Tadeusza z Sędzią.

Po wyjściu księdza Robaka  ...............................................................................................................  .

Chłopak mówi wujowi o swoich  .....................................................................................................  .

Tadeusz chce pojechać na granicę Księstwa Warszawskiego,  .......................................... 

..........................................................................................................................................................................  .

Potem Tadeusz zamierza  ...................................................................................................................  .

Stryj domyśla się,  ..................................................................................................................................  .

Tadeusz wyznaje,  ...................................................................................................................................  .

Po chwili sporów Sędzia nakazuje  ...............................................................................................  .

Sędzia kończy rozmowę  .....................................................................................................................  .

Tadeusz wchodzi do pokoju Sędziego.

planach związanych z wyjazdem.

że jest inny powód nagłego wyjazdu.

Tadeuszowi małżeństwo z Zosią.

aby pojedynkować się z Hrabią.

i Tadeusz wychodzi z pokoju.

że kocha Zosię.wstąpić do wojska zgodnie z wolą ojca.
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2. Odpowiedz na pytania.

Co powinien zrobić Hrabia, aby nie doszło do pojedynku (wersy 340–342)?

.............................................................................................................................................................................

Do jakiego wojska chce wstąpić Tadeusz (wers 332)? 

.............................................................................................................................................................................
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1.  Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Po wyjściu od ................................................ Tadeusz spotkał ................................................ . 

Kobieta była bardzo ................................................ . 

Telimena mówiła, że Tadeusz ją ................................................ . 

Chciała, aby Tadeusz ............................................................................................ . 

Tadeusz i Telimena ................................................ . 

Tadeusz czuł, że ............................................... Telimenie wielką ................................................ .

Tadeusz myślał, że ................................................ ukochaną ................................................ .

2. Odpowiedz na pytania.

Gdzie pobiegł Tadeusz po kłótni z Telimeną (wersy 559–560)?

.............................................................................................................................................................................

O czym myślał Tadeusz (wersy 556–557; 564–565)? 

.............................................................................................................................................................................

Co zrobiła Telimena (wersy 572–574)? 

.............................................................................................................................................................................

kłócą się

Sędziego

smutna zrobił stracił Zosię

Telimenę

krzywdę

wyznał jej miłość

oszukał
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1. Pojmanie Tadeusza. Dokończ zdania. 

1. Służący Hrabiego złapali Tadeusza:
a) przy domu 
b)	przy studni 
c)	przy stawie

2. Tadeusz poszedł do stawu, bo chciał: 
a) popatrzeć na wodę 
b)	utopić się 
c)	wykąpać się

3. Służący Hrabiego związali Tadeusza i zaprowadzili:
a) do dworu 
b)	do karczmy 
c)	do zamku

2.  W parze z kolegą lub koleżanką odegraj scenę napaści na Soplicowo. 
Wyobraź sobie noc w Soplicowie. Na progu dworu stoi do połowy ubrany 
Soplica. W stronę dworu na koniu jedzie Hrabia. Co mówi Hrabia, a co Sędzia 
(wersy 639–642, 644–647)?  
Na podstawie tekstu oryginalnego napisz dialog między Hrabią i Sędzią.

Hrabia: –   ........................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................

Sędzia: –   ........................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................

3.  Plan wydarzeń w Soplicowie. Zamień zdania na równoważniki zdań.

Wyrazy pomocnicze: wejście, próba, przyjazd, błaganie, wzięcie, wdarcie się, 
zmuszenie, ucieczka, kradzież, opróżnienie, zaśnięcie.

Wzór:

Hrabia wchodzi do dworu.

Wejście Hrabiego do dworu.

Sędzia próbuje zatrzymać Hrabiego.

............................................................................................................................................................................. 

Asesor próbuje powstrzymać Hrabiego.

............................................................................................................................................................................. 

Przyjeżdża Gerwazy ze szlachtą.

............................................................................................................................................................................. 

Telimena błaga Hrabiego o litość.

............................................................................................................................................................................. 

Hrabia bierze Sopliców w niewolę.

............................................................................................................................................................................. 

Szlachta wdziera się do dworu.

............................................................................................................................................................................. 

Gerwazy zmusza Protazego do ogłoszenia nowego właściciela dworu.

............................................................................................................................................................................. 
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Protazy ucieka z Soplicowa przez ogród.

............................................................................................................................................................................. 

Szlachta okrada gospodarstwo Sopliców.

............................................................................................................................................................................. 

Gerwazy ze szlachtą opróżniają piwniczkę.

............................................................................................................................................................................. 

Pijana szlachta zasypia po uczcie w zamku.

............................................................................................................................................................................. 

4. Przeczytaj wersy 680–682. Odpowiedz na pytania.

Kto to mówi?

............................................................................................................................................................................. 

Co oznaczają te słowa?

............................................................................................................................................................................. 
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5.  Wyobraź sobie rozmowę Gerwazego z Protazym. Uzupełnij dialog zdaniami 
z ramek.

Gerwazy: –   .................................................................................................................................................... 
 
 ....................................................................................................................................................

Protazy: –  ......................................................................................................................................................

Gerwazy: –  ....................................................................................................................................................

Protazy: –  ......................................................................................................................................................

Gerwazy: –  ....................................................................................................................................................

Protazy: –  ......................................................................................................................................................

Jesteś woźnym sądowym. Ogłoś, że Hrabia jest właścicielem Soplicowa.

Gdzie jest Woźny? Chyba uciekł!

To bez znaczenia. Ogłaszaj!

Zaraz wszystko spiszę. Uciszcie się!

Chętnie, ale decyzja wymuszona w nocy nie jest ważna.Protestuję!!!
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6. Zapisz, co robiła szlachta w Soplicowie. Uzupełnij tabelkę

Gdzie weszli? Co robili?

kuchnia
(wersy 706–710)

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

zabudowania:  
obora, kurnik
(wersy 767–771,  
782–786)

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

piwniczka
(wersy 790–793)

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................
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7.  Gerwazy i szlachta wyciągali z piwnicy beczki z winem na pasach 
od kontuszy. 
Poszukaj w dostępnych źródłach, jak wygląda pas od kontusza i jakie ma 
wymiary.  
Narysuj lub wklej pas kontuszowy.
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1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1.  Szlachta po ataku na Soplicowo przygotowała wielką ucztę.  
Po zakończeniu uczty wszyscy:

a) rozeszli się do domów
b)	usnęli
c)	pojechali walczyć 

2. Rosjanie większość uczestników zajazdu:
a) zamknęli w piwnicy
b)	zamknęli w więzieniu
c)	związali

3. Hrabia został:
a) związany
b)	zamknięty w sali
c)	zamknięty w więzieniu

4. Do Soplicowa Rosjan wezwał:
a) Żyd Jankiel
b)	Asesor
c)	nie wiadomo kto

5. Major rosyjski, który uwięził szlachtę, nazywał się:
a) Kapitan Nikita Ryków
b)	Major Płut
c)	Major Sawczenko
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2.  Szlachtę zakuto w dyby. Sprawdź, jak wyglądały dyby (wersy 86–90).  
Narysuj lub wklej ilustrację. 

3.  Uzupełnij zdania poprawnymi odpowiedziami, korzystając z ćwiczenia 1.

Szlachta po ataku na Soplicowo przygotowała wielką ucztę. Po zakończeniu 

uczty wszyscy ................................................ . Rosjanie, którzy przybyli do Soplicowa, 

................................................ większość uczestników zajazdu.

Hrabia został ................................................ .

................................................ wezwał Rosjan do Soplicowa.

Major, który uwięził szlachciców, nazywał się ........................................................................... 

i był z pochodzenia Polakiem. 
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4.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Rosjanie związali szlachciców, którzy napadli na Soplicowo.

Hrabia i dżokeje zostali zamknięci w piwnicy.

Asesor sprowadził do Soplicowa Rosjan.

Major kazał nogi więźniów zakuć w dyby.

Rosjanie zabrali szlachcicom ubranie.

Na dworze było gorąco.

Na dworze było bardzo zimno i padał deszcz.

Major Płut był Polakiem, który pracował dla Rosjan.

Sędzia Soplica był zadowolony z uwięzienia szlachciców.

Major Płut chciał zemścić się na Dobrzyńskich.

Major chciał za uwolnienie szlachciców 1000 rubli za każdego.

Sędzia Soplica nie chciał uwolnienia rodziny Dobrzyńskich.
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kontusz

konfederatka

żupan

płaszcz szlachecki

1.  Major Plut kazał zabrać szlachcie: konfederatki, płaszcze, kontusze, taratatki, 
żupany, surduty. Poszukaj w dostępnych materiałach ilustracji i wklej  
w odpowiednie miejsca.
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taratatka surdut
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1.  Sprawdź w przypisach, co to jest „Żółta księga”, o której mówi major Płut.

............................................................................................................................................................................. 

2.  Jak można było ukarać buntowników (wersy 165–180)? 

............................................................................................................................................................................. 

3.  Poszukaj w słowniku poniższych wyrazów i wyjaśnij ich znaczenie.

stryczek –  ...................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

Sybir –  ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

knuty –  ...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

kwestarz –  ....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

4.  Kto przyjechał z księdzem Robakiem na ratunek?

............................................................................................................................................................................. 
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5.  Ksiądz Robak kazał podać śniadanie. Były to „waza, cukier, butelki i zrazy”. 
Poszukaj w dostępnych źródłach ilustracji tych potraw.
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6.  Co teraz je się na śniadanie? Napisz przykłady dań.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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1. Zaznacz poprawną odpowiedź. 

1.  Ksiądz Robak kazał podać żołnierzom rosyjskim:
a) butelki wódki
b)	beczkę rumu
c)	beczkę spirytusu

2.  Ksiądz Robak częstował Rosjan jedzeniem i alkoholem, ponieważ:
a) chciał ich upić i uwolnić szlachciców
b)	chciał im podziękować za uratowanie Soplicowa
c)	bał się Rosjan 

3.  Tadeusz pilnował kobiet. Włączył się do bitwy, ponieważ:
a) atakowali go żołnierze
b)	major Płut pocałował Telimenę
c)	oficer Nikita Ryków porwał Zosię

4.  Dobrzyńskich uwolnili:
a) Rosjanie
b)	Sędzia Soplica
c)	zwolennicy Sopliców

5.  Ksiądz Robak sam nie walczył, ponieważ:
a) nie miał broni
b)	bał się
c)	należał do zakonu i nie mógł walczyć

2.  Uwolnieni Dobrzyńscy wydobyli z wozów broń. Wypisz nazwę broni, którą 
wyciągnęli z wozu.

.............................................................................................................................................................................
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1.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

W Soplicowie walczyli przeciwko Rosjanom przeciwnicy  
i zwolennicy Sopliców.

Kilku szlachciców uciekło, nie chciało walczyć.

Ksiądz Robak walczył razem ze szlachtą.

Ksiądz Robak nie walczył, tylko dawał rady.

Szlachta wygrywała walkę, ale Rosjanie bronili się.

Szlachta szybko przegrała.

Walka przeniosła się blisko dworku.

Polacy wpadli w zasadzkę.

Z zasadzki uratował szlachtę Maciej Konewka i Sak.

Hrabia zaatakował cofających się Rosjan. 

Rosjanie zastrzelili Hrabiego.

Ksiądz Robak uratował Hrabiego.

Tadeusz zaczął walczyć.

Tadeusz często nie trafiał do celu.
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P F

Tadeusz dobrze strzelał i trafiał w rosyjskich żołnierzy.

Major Płut wyzwał Tadeusza na pojedynek.

Major Płut walczył z Tadeuszem.

Major Płut wysłał do walki kapitana Rykowa.

Z kapitanem Rykowem chciał walczyć Hrabia.

Major Płut kazał zastrzelić Tadeusza. 

Strzelec trafił Tadeusza w płaszcz.

Strzelec trafił Tadeusza w kapelusz.

Wojski, woźny Protazy i kuchcik przewracają starą sernicę na 
Rosjan.

Ocalali Rosjanie strzelają do klucznika Gerwazego. 

Klucznika Gerwazego uratował Tadeusz. 

Klucznika Gerwazego uratował ksiądz Robak.

Podkomorzy skończył bitwę i ogłosił zwycięstwo.

Kapitan Ryków oddał Podkomorzemu szablę i poddał się.

Major Płut ukrył się w pokrzywach.
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2. Uporządkuj plan wydarzeń księgi IX „Bitwa”.

Napad na polską szlachtę żołnierzy rosyjskich kapitana Rykowa  
i majora Płuta.

Próba uwolnienia szlachciców przez Sędziego Soplicę.

Podstęp księdza Robaka – uwolnienie szlachty.

Uwięzienie szlachciców.

Zaloty majora Płuta do Telimeny.

Uwięzienie Hrabiego i jego jeźdźców.

Bitwa z Rosjanami.

Przyjazd księdza Robaka i szlachciców przebranych za chłopów.

Pojedynek Hrabiego z kapitanem Rykowem.

Zwycięstwo Polaków.

Uratowanie życia Hrabiemu przez księdza Robaka.
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Emigracja to: 
– wyjazd z ojczyzny do innego kraju, 
– wyjazd z ojczyzny i zamieszkanie w innym kraju.

Emigracja może być przymusowa lub dobrowolna.

Mogą być różne powody emigracji: polityczne, gospodarcze, religijne, 
naukowe.

1.  Zaznacz poprawne odpowiedzi. Może być ich więcej niż jedna.

1. Która z tych osób żyła na emigracji?
a) Bolesław Prus 
b)	Adam Mickiewicz 
c)	Andrzej Wajda

2. Kim była ta osoba?
a) rolnikiem 
b)	poetą
c)	pisarzem

3. Jaki był powód jej emigracji?
a) polityczny 
b)	religijny 
c)	ekonomiczny 
d)	naukowy

4. Który z bohaterów „Pana Tadeusza” musiał emigrować (wersy 218–223)?
a) Tadeusz 
b)	 Hrabia 
c)	 uczestnicy bitwy

5. Jaki był powód emigracji tego bohatera?
a) udział w wieczerzy 
b)	udział w bitwie z Moskalami 
c)	wstąpienie do polskiej armii
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6. Czy wyjazd był dobrowolny?
a) tak 
b)	nie 
c)	nie wiem

7. Co by się stało, gdyby nie emigrował?
a) zostałby uwięziony 
b)	nic by się nie stało
c)	musiałby się ożenić

2.  Sprawdź w dostępnych źródłach, z powodu jakich wydarzeń historycznych 
Polacy emigrowali. Dokąd najczęściej wyjeżdżali Polacy?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

3.  Czy znasz kogoś, kto przebywa na emigracji? Jaki jest powód tej emigracji?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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1.  Ułóż wydarzenia w poprawnej kolejności.  
Z sylab znajdujących się przed każdym zdaniem powstanie hasło.

1 Że Burza nad Soplicowem zatrzymuje szlachtę i Moskali 
w folwarku.

-ny, Nad ranem szczęśliwy Jacek Soplica umiera.

bar- W izbie Sędziego naradzają się Podkomorzy, ksiądz Robak, 
Sędzia, Ryków, Gerwazy.

-dziej Zgromadzeni zawierają układ z Rykowem w sprawie bitwy  
i Płuta.

ro- Ksiądz wyznaje swoje prawdziwe imię i nazwisko.

-li Sędzia chce zaręczyć Tadeusza z Zosią.

-cie Hrabia chce dołączyć do Tadeusza i wyjechać.

ko- Telimena daje Hrabiemu na pamiątkę kokardę.

niź- Podkomorzy poleca uczestnikom bitwy ucieczkę do Księstwa 
Warszawskiego.

ży- Zosia daje Tadeuszowi obrazek i relikwię.

-cha W pokoju zostają ksiądz Robak, Sędzia i Gerwazy.

kraj Spowiedź księdza Robaka.

-dzin- Sędzia odczytuje list od Fiszera, szefa sztabu armii polskiej.

Dokończ cytat (wersy 238–239): „Polak, chociaż stąd między narodami słynny,

Że

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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2.  Przeczytaj cały fragment (wersy 238–243) i odpowiedz na pytania.

Z czego słyną Polacy?

.............................................................................................................................................................................

Co są gotowi zrobić?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego chcą to robić?

.............................................................................................................................................................................

3.  Zastanów się i odpowiedz na pytania. Możesz skorzystać z wyrazów  
w ramkach.

Czy wiesz, co dziś znaczy kochać ojczyznę? 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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Jak możesz służyć ojczyźnie?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

znać postacie sławnych Polaków

dobrze mówić o Polsce

znać kulturę i tradycje narodowe

lekceważyć symbole narodowe

pamiętać o grobach bohaterów

szanować symbole narodowe

nie szanować bohaterów

być leniwym i nieuczciwym

źle mówić o Polsce

wstydzić się swojej ojczyzny

pamiętać o świętach narodowych

nie uczyć się historii

być uczciwym w pracy i nauce

nie wstydzić się swojego pochodzenia

uczyć się historii

znać hymn Polski
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1.  Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

W pokoju Sędziego spotykają się  .................................................................................................  ,

..........................................................................................................................................................................  . 

Zastanawiają się, jak wyjaśnić sprawę ............................................. . 

Chcą ............................................. Rosjan. 

Kapitan Ryków ............................................. Polaków i ............................................. przyjąć
pieniędzy. 

Obiecuje powiedzieć, że z  ...........................................................................................  i wojskiem
przyszli z wizytą.

Pili, ............................................. i Płut wydał komendę. Żołnierze  ..............................................
i zaczęła się bitwa.

Wszyscy ................................................ , że major Płut ............................................. władzom,
jak było naprawdę.

Gerwazy mówi, że major Płut już nikomu .............................................. Nikt więcej 

............................................. majora.

nie chce

doniesie

boją się

bitwy

wystrzelili

lubi

przekupić

tańczyli

Podkomorzy, Gerwazy i kapitan Ryków

nie widział nic nie powie

ranny ksiądz Robak

majorem Płutem
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2. Przeczytaj fragment tekstu (wersy 208–237) i odpowiedz na pytania.

Kto przemawiał do szlachty?

.............................................................................................................................................................................

Jaki był wynik bitwy?

.............................................................................................................................................................................

Co myślała szlachta?

.............................................................................................................................................................................

Kiedy zacznie się wojna z Rosją?

.............................................................................................................................................................................

Kto był winny zbyt wcześnie rozpoczętej walce?

.............................................................................................................................................................................

Co mieli zrobić uczestnicy bitwy?

.............................................................................................................................................................................

Kto przygotuje uciekinierów do drogi?

.............................................................................................................................................................................

Kto wesprze ich pieniędzmi?

.............................................................................................................................................................................
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1. Zaznacz właściwe zakończenia zdań.

1. Zaręczyny to:
a) podanie komuś ręki 
b)	obietnica małżeństwa 
c)	prace ręczne 

2. Znakiem zaręczyn jest:
a) pierścionek 
b)	podarunek 
c)	poduszka

2.  Przeczytaj fragmenty tekstu (wersy 256–286, 292–308, 320–334, 429–434). 
Odpowiedz na pytania. 

O czym Sędzia powiedział księdzu Robakowi?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego Sędzia zatrzymał Tadeusza?

.............................................................................................................................................................................

Co miało przypominać Tadeuszowi o Zosi?

.............................................................................................................................................................................

O kim Sędzia opowiadał, patrząc na złoty pierścień?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego Tadeusz nie chciał zaręczyn?

.............................................................................................................................................................................

Co zrobiła Zosia, słysząc o wyjeździe Tadeusza?

.............................................................................................................................................................................
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3.  Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.  
Skorzystaj z fragmentów tekstu (wersy 354–359, 393–406).

Hrabia, słysząc wyznanie Tadeusza, przyznaje, że  ...............................................................  .

Myślał, że Tadeusz jest ................................................................. . 

Hrabia kochał .......................................... . Tadeusz był zakochany .......................................... .

Teraz obaj ruszają ................................................................. . 

Sędzia i ksiądz Robak popierają ................................................................. .

Hrabia ma swoimi pieniędzmi  ........................................................................................................  .

Telimena na pamiątkę przypina Hrabiemu .......................................... .

wesprzeć wojsko w Księstwie walczyć za ojczyznę

popełnił błąd

Telimenę

kokardę

 jego rywalem

w Zosi

decyzję Hrabiego

O czym ksiądz Robak nie powiedział Tadeuszowi (wersy 429–434)? 

.............................................................................................................................................................................

4.  Czy wiesz jak dawniej wyglądały zaręczyny (zrękowiny)? Poszukaj informacji 
w dostępnych źródłach.

a)  Możesz obejrzeć obraz Włodzimierza Tetmajera „Zrękowiny” z 1895 r.  
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie.

b)	 Możesz zapytać swoich bliskich (rodziców, dziadków), jak wyglądały  
ich zaręczyny.
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5.  Napisz zaproszenie na rodzinną uroczystość.  
Pamiętaj o ważnych elementach.

a)  Zaproszenie wyślesz pocztą. Przypomnij sobie, jak zaadresować kopertę.

Kto?

Kogo?

Z jakiej okazji?

Kiedy?

Gdzie?
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....................................................................................................
  

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
  

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
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1.  Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.  
Skorzystaj z fragmentów tekstu (wersy 445–446, 458, 477–482).

Ranny ................................................................. , czując zbliżającą się .......................................... ,

chciał szczerze opowiedzieć o ................................................................. .

Wezwał do siebie .................................................................................... . 

Prosił też o wezwanie .................................................................................... . 

Zanim zaczął mówić, długo patrzył w ................................................................. .

Pierwsze słowa księdza Robaka to: „  .........................................................................................  ”.

Ksiądz Robak prosił Gerwazego o ................................................................. i przebaczenie.

Potem Gerwazy może zrobić z nim, .......................................... .

Jam jest Jacek Soplica…

księdza z wiatykiem

ksiądz Robak

wysłuchanie spowiedzi

Sędziego i Gerwazego

twarz Gerwazego

śmierć co zechce swoim życiu
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2.  Ułóż w kolejności wydarzenia z życia Jacka Soplicy, o których on sam 
opowiadał w czasie spowiedzi. 

a) Część 1

Jacek jest często zapraszany przez Stolnika do zamku.

Jacek nie może zapomnieć o Ewie, pije i zaniedbuje gospodarstwo.

Żona rodzi Jackowi syna – Tadeusza.

Stolnik radzi się Jacka w sprawie ślubu córki z kasztelanem.

Jacek w rozpaczy po stracie Ewy żeni się z pierwszą napotkaną 
dziewczyną.

Matka Tadeusza z rozpaczy umiera.

Stolnik nie chce ślubu Ewy i Jacka, podaje mu czarną polewkę.

Zakochał się w córce Stolnika Ewie Horeszkównie.

Co przeżywał Jacek Soplica? Jak się czuł?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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b)	Część 2

Jacek spokojnie czeka na strzał Klucznika. Gerwazy nie trafia.

Szlachta uważa Jacka Soplicę za zdrajcę.

Jacek obserwuje atak Moskali i obronę zamku przez Stolnika.

Moskale uznają, że Soplica ich popiera i dają mu część majątku 
Horeszki.

W złości odbiera żołnierzowi broń i zabija Stolnika.

Soplica ucieka za granicę, walczy w armii Napoleona.

Jacek opłaca opiekę nad córką Ewy – Zosią.

Ewa Horeszkówna ze swoim mężem wojewodą zostają zesłani  
na Syberię.

Co przeżywał Jacek Soplica? Jak się czuł?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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c)	Część 3

Wiele razy zaborcy nakładają kary na księdza Robaka.

Jako kwestarz jeździ po Litwie i przygotowuje powstanie. 

Jacek Soplica wstępuje do zakonu bernardynów.

Ksiądz Robak działa jako wysłannik dla dobra kraju.

Co przeżywał Jacek Soplica? Jak się czuł?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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3.  Przypomnij sobie, co o Jacku Soplicy i śmierci Stolnika mówił Gerwazy  
w księdze II (wersy 263–330). Odpowiedz na pytania.

Co czuł Gerwazy po śmierci Stolnika?

.............................................................................................................................................................................

Co obiecał Gerwazy?

.............................................................................................................................................................................

O czym Gerwazy nikomu nie powiedział (księga X, wersy 869–876)?

.............................................................................................................................................................................

Jaki znak zrobił umierający Stolnik?

.............................................................................................................................................................................

4.  Zastanów się, co czuł Jacek Soplica. Wybierz pasujące zwroty z ramek  
i uzupełnij swoje odpowiedzi w zadaniu 2.

chciał odkupić swoje winy

chciał oczyścić swoje imię czuł się oszukany przez Stolnika

czuł się szanowany przez Stolnika i szlachtę

czuł się niesłusznie oskarżony o zdradę

chciał naprawić zło

chciał zemsty kochał Ewę czuł się ważny
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5.  Wyobraź sobie, że jesteś młodym Jackiem Soplicą. Napisz list do Gerwazego. 
Pamiętaj o budowie listu: miejscowość i data, nagłówek, wstęp, rozwinięcie, 
zakończenie, podpis.

   ..................................................................

 ..................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

   ..................................................................
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1.  Jaką porę roku opisał A. Mickiewicz na początku księgi XI (wersy 1–34)? 
a) lato
b)	jesień
c)	zimę
d)	wiosnę 

2.  Wypisz z wersów 23–33 nazwy ptaków. Poszukaj zdjęć w dostępnych źródłach.
Wklej zdjęcia wymienionych ptaków. 

................................................................................... ...................................................................................

–  ...............................................................................  

–  ...............................................................................  

–  ...............................................................................  

–  ...............................................................................  
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................................................................................... ...................................................................................
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1.  Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. W wersach 16–22 opisana jest atmosfera:
a) wesołej wiosny
b)	smutnej, niespokojnej wiosny
c)	niespokojnego lata

2. Wojska, które weszły na Litwę, autor porównuje do:
a) rzeki, która niespokojnie płynie
b)	stada koni
c)	stada ptaków – gili, siewek i szpaków

3. W wersach 49–70 autor opisuje:
a) wejście wojsk rosyjskich na Litwę
b)	ucieczkę wojsk napoleońskich
c)	wejście wojsk napoleońskich na Litwę

2. Napisz odpowiedzi.

Czy Polacy oczekiwali armii napoleońskiej i Napoleona?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego?

.............................................................................................................................................................................

Sprawdź w dostępnych źródłach, kim byli książę Józef i król westfalski 
Hieronim.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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3.  Poszukaj portretów przywódców związanych z wojną 1812 r. i przemarszem 
wojsk napoleońskich przez Litwę. Wklej odpowiednie ilustracje.

książę Józef Poniatowski Hieronim Bonaparte – król westfalski

generał Henryk Dąbrowski generał Karol Kniaziewicz
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generał Kazimierz Małachowski generał Romuald Giedroyć
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1.  Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Wojski musiał przygotować .................................................................................... dla gości.

Generał Dąbrowski poprosił o .................................................................................... .

Wojski był głównym .......................................... i miał .......................................... pomocników.

Wojski korzystał z książki kucharskiej pt. ....................................................................................

W książce tej były .......................................... najlepszych polskich potraw.

Pomocnicy rozpalali .......................................... , inni przygotowali

ogromne pieczenie: .......................................... , .......................................... ,

.............................................................................................................................. .

Kto inny skubał ptaki: .......................................... , ..........................................  

i .......................................... .

Kur było mało, ponieważ w czasie zajazdu .................................................................................
zabił wszystkie.

polski obiad

przyjęcie/biesiadę

ogień

Sak Dobrzyński

kurki

„Kucharz doskonały”

pięciu

wołowe

sarnie

combry dzicze i jelenie

kucharzem

przepisy

głuszce

cietrzewie
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2. Uzupełnij informacje na temat księgi „Kucharz doskonały” (wersy 117–125).

Hrabia na Tęczynie według przepisów z tej księgi przygotował przyjęcie dla

..........................................................................................................................................................................  .

Karol Kochanku Radziwiłł według przepisów z tej księgi przygotował ucztę dla

..........................................................................................................................................................................  .
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1.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

W kościele odbywało się nabożeństwo do Najświętszej Panny 
Kwietnej. 

Nabożeństwo odbywało się późnym popołudniem.

Nabożeństwo odbywało się bardzo rano.

Na nabożeństwie mieli być przywódcy Legionów.

Msza święta odbywała się w kaplicy.

Msza święta odbywała się w ogromnym kościele.

Ludzie klęczeli i modlili się na zewnątrz kościoła.

Ludzie z zaciekawieniem przyglądali się żołnierzom, którzy 
swobodnie rozmawiali po polsku.

Kobiety udekorowały ołtarz kwiatami i ziołami.

Po mszy i kazaniu generał Dąbrowski wyszedł i zaczął 
rozmawiać z mieszkańcami Soplicowa.

Po mszy i kazaniu Podkomorzy przemówił do ludzi pod 
kaplicą.
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Podkomorzy był ubrany w uroczysty strój: ............................................................................... ,

........................................................................... . Przy boku miał szablę z .......................................... 

oprawioną w skórę jaszczura. Miał przypiętą .......................................... brylantową. 

Na głowie miał .................................................................................... . 

Podkomorzy przypomniał, co mówił ksiądz: cesarz ..........................................

przywrócił wolność .......................................... i .......................................... .

Kazał zwołać .......................................... walny.

żupan złotem szyty

Polsce

Napoleon

spinkę

głownią

Litwie

kontusz jedwabny

białą konfederatkę

sejm

3.  Podkomorzy opowiedział o prawdziwym życiu Jacka Soplicy.  
Uzupełnij na podstawie tekstu (wersy 240–260) zasługi Jacka Soplicy jako 
księdza Robaka. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.

udział pod Hohenlinden. Brał w bitwie 

............................................................................................................................................................................. 

1.

udział pod Somosierrą. Brał w bitwie 

............................................................................................................................................................................. 

2.
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tajne

w Soplicowie.

Podkomorzy 

Jacek Soplica 

klucznik

Jacek Soplica 

rozkazy.

powstanie

Jacka Soplicy. 

krzyż

 Woźnyi

Przenosił 

Przygotowywał

na grobie

Legii Honorowej.

pogodzili się. 

prawdziwym 

zawiesił order

otrzymał

za swe czyny

Protazy Gerwazy 

patriotą. był

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

3.

4.

7.

5.

8.

6.
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1.  Uzupełnij opis stroju Zosi wyrazami z ramek (wersy 620–640). 

Zosia ubrana była w .................................................................................... .

Spódniczkę miała .......................................... , .......................................... .

Suknię krótką z .......................................... materiału.

Zielony .......................................... sznurowany .......................................... wstążkami.

Pod gorsetem miała .......................................... koszulę.

Na szyi zawiesiła dwa sznurki .......................................... .

Na głowie miała .......................................... z rozmarynu.

Strój Zosi wszystkim bardzo .......................................... , ponieważ przypominał im

.......................................... .

Był to strój narodowy, którego żołnierze dawno nie widzieli.

białą

gorset

różowymi

białą

długą

bursztynu

wianek

młodość

strój litewski podobał się zielonego
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2. Uzupełnij zdania (wersy 660–680).

Pierwszą parą narzeczonych byli  .....................................................................................................

Drugą parą narzeczonych byli  ...........................................................................................................

Trzecia parą narzeczonych powinni być  .......................................................................................

Na trzecią parę czekano, ponieważ  ................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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1.  Na podstawie fragmentu księgi XII (wersy 1–24) przygotuj plan usadzenia 
gości.

a) Kto wskazywał gościom miejsce?  ...............................................................................................

b) Według jakiej zasady siadali goście?

.............................................................................................................................................................................

c)  Zapisz obok nazwisk gości numery miejsc, na których siedzieli. Uzasadnij 
odpowiedzi (wersy 9–16).

Podkomorzy-Marszałek – miejsce nr .......... , bo .........................................................................

.............................................................................................................................................................................

generał Dąbrowski – miejsce nr .......... , bo  ...................................................................................

.............................................................................................................................................................................

generał Kniaziewicz – miejsce nr .......... , bo  ................................................................................

.............................................................................................................................................................................

1

3

2 4

5

6

7

8

9

10
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Pac – miejsce nr .......... , bo  ...................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Małachowski – miejsce nr .......... , bo  ...............................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Podkomorzyna – miejsce nr .......... , bo  ...........................................................................................

.............................................................................................................................................................................

inne panie, oficerowie, panowie, szlachta, ziemianie  

– miejsca nr  .................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

2.  Aby się upewnić, czy dobrze posadziłeś gości, obejrzyj fragment filmu 
„Pan Tadeusz” lub znajdź w dostępnych źródłach rycinę Kazimierza 
Mrówczyńskiego z 1898 r. „Soplicowo”.
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3.  Sprawdź, czy wiesz, jak zachować się przy stole. 
Skreśl złe zachowania w ramkach. Dobre zachowania przepisz do tabelki.  
Na ich podstawie przygotuj krótki poradnik kulturalnego zachowania  
przy stole. 

Kulturalne zachowanie przy stole – tak należy się zachowywać

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

siedzę prosto przy stole

siedzę tyłem do stołu

trzymam telefon na stole

jem z otwartymi ustami

siedzę z nogami na krześle

telefon mam schowany

podaję potrawy sąsiadom

jem ładnie – po cichu
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mówię, jeśli coś mi smakuje

pierwszy siadam tam, gdzie chcę

szybko jem i odchodzę od stołu

jeśli muszę coś sprawdzić w telefonie, odchodzę od stołu

w czasie posiłku rozmawiam z innymi przy stole

w czasie posiłku sprawdzam wiadomości w telefonie

mówię, jakie okropne jest jedzenie

z nikim nie rozmawiam

siedzę przy stole do końca posiłku

jeśli coś mi nie smakuje, zostawiam na talerzu

czekam, aż gospodarz pokaże mi miejsce

jem głośno

głośno rozmawiam
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PORADNIK ZACHOWANIA PRZY STOLE

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
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1.  Uzupełnij zdania wyrazami z ramek (wersy 17–24). 

Przed dworem ustawiono .......................................... . Zasiedli przy nim 

.......................................... . Najważniejsze osoby: .......................................... 

i .......................................... siedziały na końcach stołu. Stół miał 

.......................................... długości. Gościom usługiwali .......................................... 

i .......................................... . Taki był staropolski .......................................... związany 

z .......................................... .

włościanie Tadeusz zaręczynami zwyczaj

Sędzia Zosia pleban stół 2 staje

2.  Sprawdź w dostępnych źródłach, jak mógł wyglądać XVII-wieczny serwis 
obiadowy. Wklej zdjęcie lub narysuj.
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3. Zaznacz właściwe zakończenia zdań (wersy 25–158).

1. Goście we dworze:
a) jedli śniadanie 
b)	czekali na jedzenie 
c)	uczestniczyli w uczcie

2. Najpierw goście podziwiali:
a) urodę gospodyni 
b)	piękny serwis 
c)	zachód słońca

3. Wojski wyjaśniał znaczenie:
a) właściwego ubioru 
b)	smacznego jedzenia 
c)	dekoracji serwisu 

4. Dekoracje opowiadały o szlacheckich:
a) sejmikach 
b)	ślubach 
c)	spotkaniach

5. Potem goście jedli:
a) wspaniałe potrawy 
b)	ziemniaki i kiełbasę 
c)	pyszne ciasta

4. Odpowiedz na pytania 

Kto przyszedł na ucztę spóźniony (wersy 225–239)? 

.............................................................................................................................................................................

Co chciał zobaczyć?

.............................................................................................................................................................................
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O kim Sędzia opowiadał generałowi Dąbrowskiemu (wersy 265–271)?

.............................................................................................................................................................................

O czym opowiadał Gerwazy (wersy 294–349)? 

.............................................................................................................................................................................

Komu Gerwazy oddał swój największy skarb?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego to zrobił?

.............................................................................................................................................................................

5.  Przypomnij sobie postać lub znajdź informacje o generale Dąbrowskim. 
Przygotuj krótką notatkę ze zdjęciem. 

Kim był? Co ważnego zrobił?
Dlaczego warto o nim pamiętać?

.................................................................................................................  

.................................................................................................................  

.................................................................................................................  

.................................................................................................................  

.................................................................................................................  

.................................................................................................................  

.................................................................................................................

.................................................................................................................  

.................................................................................................................  

Jan Henryk Dąbrowski
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7. Zmień zdania tak, aby były prawdziwe. Zapisz poprawione (wersy 401–426).

Na ucztę przybyła Telimena z Asesorem.

.............................................................................................................................................................................

Rejent był ubrany w kontusz.

.............................................................................................................................................................................

Maciek łagodnie popatrzył na Rejenta.

.............................................................................................................................................................................

6.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F) (wersy 368–399).

P F

Generał Dąbrowski rozmawiał z Maćkiem o polskiej armii.

Generał Dąbrowski nie rozmawiał z Maciejem Dobrzyńskim.

Generał opowiadał o organizacji polskiej armii.

Maciek był niezadowolony z organizacji armii.

Maćkowi nie podobało się zachowanie żołnierzy.

Maciek uważał, że pomoc Napoleona jest dla Polski bardzo 
cenna.

Maciek uważał, że Polska potrzebuje polskiego bohatera.

Podkomorzemu nie podobało się to, co mówił Maciej.
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Wstał od stołu, powiedział: „Mądry, mądry”.

.............................................................................................................................................................................

Pożegnał się i wyszedł.

.............................................................................................................................................................................

8. Napisz notatkę z przebiegu spotkania rodzinnego lub towarzyskiego. 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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1. Odpowiedz na pytania (wersy 493–533). 

O czym Tadeusz chciał rozmawiać z Zosią?

.............................................................................................................................................................................

Czym martwił się Tadeusz?

.............................................................................................................................................................................

Czy Zosia zgodziła się na propozycję Tadeusza?

.............................................................................................................................................................................

Jakie życie lubiła Zosia?

.............................................................................................................................................................................

2. Zaznacz poprawne odpowiedzi. Może być ich więcej niż jedna.

1. Kto włączył się do rozmowy narzeczonych (wers 535)?
a) Hrabia 
b)	Sędzia 
c)	Gerwazy

2. Co zaproponował w sprawie chłopów (wersy 557–560)?
a) nadać im szlachectwo 
b)	nadać im imię 
c)	oddać im ziemię

3. Jakie herby mieli Tadeusz i Zosia?
a) Lilia
b)	Półkozic 
c)	Leliwa
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herb Sopliców herb Horeszków

4.  Dlaczego Tadeusz i Zosia nie muszą się martwić, że zbiednieją  
(wers 564–576)?

a) bo dostali spadek
b)	bo Gerwazy ma skarb 
c)	bo Gerwazy odda im oszczędności

5. Co będzie robił w przyszłości Gerwazy (wersy 580–586)?
a) będzie mieszkał w Soplicowie 
b)	będzie opiekował się synem Zosi 
c)	będzie pomagał w gospodarstwie

6. Co zrobili włościanie, gdy dowiedzieli się o decyzji Tadeusza?
a) zmartwili się 
b)	ucieszyli się 
c)	dziękowali Tadeuszowi

3.  Znajdź w dostępnych źródłach herby Sopliców i Horeszków.  
Wklej zdjęcie lub narysuj.
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1. Odpowiedz na pytania.

Jaka tradycja związana z zaręczynami była w rodzinie Sopliców (wersy 623–626)?

.............................................................................................................................................................................

Jakie instrumenty miały zagrać po uczcie?

.............................................................................................................................................................................

Kto miał zagrać na cymbałach (wersy 641–642)? 

.............................................................................................................................................................................

Kim był muzyk?

.............................................................................................................................................................................

Kto namówił Jankiela do zagrania na cymbałach (wersy 648–658)? 

.............................................................................................................................................................................

2. Narysuj cymbały lub wklej ich zdjęcie. Napisz krótką notatkę.
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– Jak wyglądał instrument, na którym grał Jankiel? 
– Jak gra się na cymbałach?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

3.  Ułóż w poprawnej kolejności wydarzenia historyczne, których wspomnienie 
pojawiło się w koncercie Jankiela (wersy 680–683, 700–703, 710–711, 720–725, 
742–745). Sprawdź, w którym były roku. 

Rok Wydarzenia historyczne

Mazurek Dąbrowskiego

konfederacja targowicka

Konstytucja 3 maja

tułaczka żołnierzy przed powstaniem legionów

rzeź Pragi

4.  Obejrzyj fragment ekranizacji „Pana Tadeusza” pokazujący koncert Jankiela. 
Odpowiedz na pytania.

Jak zachowywali się słuchacze?

.............................................................................................................................................................................
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Czy koncert podobał się słuchaczom?

.............................................................................................................................................................................

Jak wyglądał Jankiel po koncercie (wersy 748–753)?

.............................................................................................................................................................................

Co narrator w „Panu Tadeuszu” mówi o Jankielu (wersy 758–761)? 

.............................................................................................................................................................................

5. Uzupełnij tekst „Mazurka Dąbrowskiego”. 

 „Jeszcze Polska .................. .................................... ,
 .................................... my żyjemy.

Co nam .................................... .................................... wzięła,
Szablą .................................... .

Marsz, marsz .................................... ,
Z ziemi .................................... .................. .................................... .
Za twoim .................................... 
.................................... ............ ...... .................................... .

Przejdziem .................................... , przejdziem .................................... ,
Będziem .................................... .

Dał nam przykład .................................... ,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz .................................... ,
Z ziemi .................................... .................. .................................... .
Za twoim .................................... 
.................................... ............ ...... .................................... .”
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6. Sprawdź w dostępnych źródłach.

Kto jest autorem „Mazurka Dąbrowskiego”?

tekst:  ...............................................................................................................................................................

muzyka:  ..........................................................................................................................................................

Dla kogo został napisany?

.............................................................................................................................................................................

Od kiedy jest hymnem Polski?

.............................................................................................................................................................................

7. Czy wiesz? Odpowiedz na pytania.

Kiedy gra się hymn narodowy?

.............................................................................................................................................................................

Jak zachować się w czasie hymnu?

.............................................................................................................................................................................
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1. Przeczytaj cytat. Odpowiedz na pytania. 

„ Ach to może ostatni! patrzcie, patrzcie młodzi, 
Może ostatni, co tak poloneza wodzi!”

Skąd pochodzi ten cytat?

.............................................................................................................................................................................

Kto wypowiedział te słowa?

.............................................................................................................................................................................

O kim mowa w cytacie?

.............................................................................................................................................................................

Co znaczy wyraz „wodzi”?

.............................................................................................................................................................................
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2. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek (wersy 768–781). 

Podkomorzy był .......................................... tancerzem. Tańczył w .......................................... 

parze z .......................................... .

Ubrany był w .......................................... , .................................................................................... ,

.................................................................................... , na głowie miał ..................................................

.................................................................................... . 

Pierwsza para .......................................... i wykonuje .......................................... , które
powtarzają następni tancerze. 

pierwszej

czerwone buty

prowadzi

bogaty pas

konfederatkę z czaplimi piórami

wspaniałym

kontusz figury Zosią
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4.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Zosia bardzo dobrze się bawiła.

Zosia była smutna i zamyślona.

Całego poloneza tańczyła z Podkomorzym.

Wszyscy mężczyźni chcieli tańczyć z Zosią.

Tadeusz nie poprosił Zosi do tańca.

Zosia zakończyła tańce w parze z Tadeuszem.

3.  Znajdź w tekście informację o kapralu Saku Dobrzyńskim (wersy 808–815). 
Dokończ zdania.

Sak Dobrzyński nie tańczył, bo.................................................................................... .

Kiedyś dla Zosi.................................................................................... .

Zosia przed nim .......................................... .
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5.  Przeczytaj fragment tekstu (wersy 843–855). Podkreśl w nim przymiotniki.  
Zapisz je razem z rzeczownikami, które opisują.

„ Słońce już gasło, wieczór był ciepły i cichy, 
Okrąg niebios gdzieniegdzie chmurkami zasłany, 
U góry błękitnawy, na zachód różany; 
Chmurki wróżą pogodę: lekkie i świecące, 
Tam jako trzody owiec na murawie śpiące, 
Ówdzie nieco drobniejsze, jak stada cyranek; 
Na zachód obłok na kształt rąbkowych firanek, 
Przejrzysty, sfałdowany, po wierzchu perłowy, 
Po brzegach pozłacany, w głębi purpurowy, 
Jeszcze blaskiem zachodu tlił się i rozżarzał, 
Aż powoli pożółkniał, zbladnął i poszarzał. 
Słońce spuściło głowę, obłok zasunęło, 
I raz ciepłym powietrzem westchnąwszy — usnęło.”

.............................................................................................................................................................................

Wzór:

wieczór – ciepły, cichy

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 



Pomocnik

1. Uczeń powinien poznać całość lektury, ale samodzielne jej przeczytanie może okazać się 
niewykonalne. Warto dążyć do samodzielnego przeczytania choćby fragmentów tekstu, 
a całość udostępnić w formie audiobooka lub przeczytać uczniowi. Oglądanie filmu An-
drzeja Wajdy będzie ogromną pomocą, nie może jednak zastąpić czytania/słuchania peł-
nego tekstu. 

2. Akcja „Pana Tadeusza” jest dość zawiła i trudna do śledzenia ze zrozumieniem dla ucznia 
ze złożonymi potrzebami w porozumiewaniu się, również ze względu na język tekstu. Dla-
tego podstawowa akcja każdej z 12 ksiąg została przedstawiona w formie zdań pikto-
gramowych (od 15 do 63 zdań). Prześledzenie przez ucznia streszczenia piktogramowego 
przed przeczytaniem/wysłuchaniem kolejnej księgi ułatwi zrozumienie tekstu. 

3. Zdania piktogramowe są formułowane w czasie teraźniejszym, z wyjątkiem fragmentów 
odnoszących się do przeszłości bohaterów (np. spowiedź Jacka Soplicy jest w czasie prze-
szłym). 

4. W streszczeniu piktogramowym pominięte zostały wątki poboczne, dygresje, opowiadane 
anegdoty, szczegóły potyczek itp. Uczeń ma dostęp do tych treści, jak również do licznych 
opisów poprzez tekst oryginalny. 

5. Szczególnego wsparcia nauczyciela wymaga przybliżenie uczniowi tła historyczno-poli-
tycznego epopei.

6. Do każdej księgi przygotowano kilka piktogramowych kart pracy wspomagających zrozu-
mienie tekstu i sprawdzających poziom rozumienia. 

7. Pierwsze 4 wersy epopei zostały zapisane piktogramami, by umożliwić również uczniowi 
niemówiącemu zapamiętanie ich i wykazanie się ich znajomością.

dla nauczyciela/rodzica/asystenta ucznia ze złożonymi potrzebami w porozumiewaniu się
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Księga szósta —
 Zaścianek

6

Jest m
glisty poranek.

Do Sędziego przychodzi ksiądz Robak.

do
s S

R

W
 dom

u Sopliców
 w

szyscy są sm
utni.

w
S

Sędzia m
ów

i księdzu Robakow
i, że napisał pozew.

s S
R

że

Sędzia pisze pozew
 do sądu przeciw

ko Hrabiem
u i Gerw

azem
u.

s S
do

H
i

G

Ksiądz Robak jest w
ściekły.

R

W
oźny Protazy idzie zanieść pozew

 Hrabiem
u.

w
 P

H

Ksiądz Robak w
yjaśnia Sędziem

u, że to zły czas
na kłótnie sąsiedzkie.

R
s S

że
na

W
oźny Protazy jest zadow

olony.

w
 P

Nadchodzi Napoleon z arm
ią.

z
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Ksiądz Robak m
ów

i, że...

R
że

H
i

... Hrabia i jego ludzie też pow
inni przyłączyć się do Napoleona.

H

też
do

... będzie w
ojna o Polskę.

o
s S

R

Sędzia zgadza się z księdzem
 Robakiem

.

... Litw
ini m

uszą przyłączyć się do Napoleona.

do

Sędzia chce, żeby Hrabia przeprosił.

s S
żeby

H

... w
 w

ojnie przeciw
ko Rosji w

szyscy są potrzebni.

w
R

Ksiądz Robak szybko odjeżdża.

... trzeba pogodzić się z Hrabią.

H
z

Księga szósta —
 Zaścianek
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W
oźny Protazy w

chodzi do dom
u Hrabiego.

w
 P

do
H

Ktoś m
ów

i, że w
szyscy pojechali do Dobrzyna.

że
do

D

W
 dom

u Hrabiego jest pusto.

w
H

Dobrzyn to zaścianek.

D

Na podłodze są części broni.

na

W
 Dobrzynie m

ieszka ród Dobrzyńskich.

D
D

w

do

Do dom
u Hrabiego przyjeżdża ksiądz Robak.

H
R

Dobrzyńscy są biedni.

D

Ksiądz Robak jest zdziw
iony.

R

Dobrzyńscy pracują w
 polu, jak w

ieśniacy.

D
w

Księga szósta —
 Zaścianek
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Przodkow
ie Dobrzyńskich byli rycerzam

i.

D
do

Tłum
 ludzi idzie do zagrody M

acieja Dobrzyńskiego.

M
.D.

w

W
 każdym

 dom
u jest dużo broni.

Przew
odzi stary i m

ądry M
aciej Dobrzyński.

i
M

.D.

do

Do Dobrzyna przyjeżdża posłaniec z inform
acją, że będzie w

ojna.

D
z

że

W
szyscy są podekscytow

ani.

Księga szósta —
 Zaścianek
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Księga siódm
a —

 Rada

7

Ludzie pytają M
acieja Dobrzyńskiego,  

czy przyłączyć się do Napoleona.

M
.D.

do

Ludzie nie w
iedzą.

Ludzie chcą w
alczyć z Rosjanam

i.

z

Ludzie m
yślą, że w

szystko w
ie ksiądz Robak.

R
że

M
aciej pyta ...

M
.D.

Niektórzy chcą czekać.

... gdzie są w
ojska Napoleona?

W
szyscy krzyczą, kłócą się, m

achają m
ieczam

i.

i

... czy w
ojna już się zaczęła?

Każdy m
iecz m

a im
ię.

już
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Najw
iększy jest m

iecz Gerw
azego Scyzoryk.

!!
G

Żyd Jankiel chce uspokoić sąsiadów.

Ż J

Gerw
azy przem

aw
ia.

G

Żyd Jankiel zaprasza sąsiadów
 do karczm

y.

Ż J
do

Gerw
azy m

a pom
ysł, żeby zaatakow

ać Sopliców.

G
żeby

S

Gerw
azy jest w

ściekły i krzyczy na Żyda Jankiela.

Ż J
G

i
na

Pom
ysł podoba się innym

 ludziom
.

Gerw
azy chce, żeby sąsiedzi napadli na Sopliców.

G
żeby

na
S

Bartek Prusak broni Sopliców.

B.P.
S

Sąsiedzi zgadzają się.

Księga siódm
a —

 Rada
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Teraz M
aciej Dobrzyński jest w

ściekły.

M
.D.

Potem
 jadą do Soplicow

a.

do
S

M
aciej m

ów
i sąsiadom

, że są głupi.

M
.D.

że

M
aciej każe w

szystkim
 w

ynosić się.

M
.D.

!

W
szyscy idą z Hrabią i Gerw

azym
 do karczm

y.

z
H

i
G

do

W
 karczm

ie piją w
ódkę, piw

o i m
iód.

w
i

Księga siódm
a —

 Rada
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Księga ósm
a —

 Zajazd

8

Jest w
ieczór.

Tadeusz chce rozm
aw

iać z Sędzią Soplicą.

T
z

s S

W
 Soplicow

ie w
szyscy siedzą przed dom

em
 i patrzą na niebo.

w
S

i
na

Pokój Sędziego jest zam
knięty.

s S

Na niebie w
idać różne konstelacje i kom

etę.

na
i

T

Tadeusz zagląda przez dziurkę od klucza.

Ludzie boją się kom
ety.

Tadeusz w
idzi Sędziego i księdza Robaka,  

którzy obejm
ują się i płaczą.

R
T

s Si
i

Ludzie m
yślą, że będzie w

ojna.

że

Ksiądz Robak w
ychodzi z pokoju Sędziego przez okno.

R
z

s S
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Tadeusz puka i w
chodzi do pokoju Sędziego Soplicy.

T
i

do
s S

T
s S

Tadeusz w
ychodzi przygnębiony od Sędziego.

od

Tadeusz m
ów

i Sędziem
u, że chce w

yjechać.

T
s S

że

Na Tadeusza czeka Telim
ena.

na
T

T

i

Sędzia nie zgadza się i jest niezadow
olony.

s S

Telim
ena pyta Tadeusza, czy ją kocha.

T
T

Sędzia m
ów

i, że chce, żeby Tadeusz poślubił Zosię.

s S
że

żeby
T

Z
T

Tadeusz m
ów

i, że lubi Telim
enę, ale w

yjeżdża.

że
T

ale

że

Tadeusz uw
aża, że Telim

ena się nie zgodzi.

T
T

Telim
ena jest w

ściekła i krzyczy na Tadeusza.

T
i

na
T

Księga ósm
a —

 Zajazd

8

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2396Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie Tablice komunikacyjne



T
i

nad

Tadeusz chce um
rzeć i biegnie nad staw.

W
szyscy jedzą i piją na zam

ku, a potem
 śpią.

i
na

a

Nad staw
em

 są Hrabia i dżokeje.

nad
H

i

Hrabia i dżokeje łapią Tadeusza i jadą na podw
órze Soplicow

a.

H
i

T
na

i
S

Za Hrabią jadą głodni i pijani ludzie z Dobrzyna.

za
H

i
z

D

Zabierają bydło, św
inie, kury i beczki z w

ódką i piw
em

.

z
i

i Księga ósm
a —

 Zajazd
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Księga dziew
iąta —

 Bitw
a

9

Ludzie z Dobrzyna są pijani i śpią.

z
D

i

Dow
ódcą rosyjskich żolnierzy jest m

ajor Płut.

m
 P

Do zam
ku w

chodzą po cichu rosyjscy żołnierze.

do
po

M
ajor Płut jest w

ściekły na szlachtę z Dobrzyna.

m
 P

na
z

D

Żołnierze w
iążą ludzi z Dobrzyna.

z
D

M
ajor Płut chce sądu.

m
 P

Szlachta siedzi na podw
órzu i m

arznie.

na
i

Sędzia Soplica prosi m
ajora Płuta, żeby zm

ienił zdanie.

s S
m

 P
żeby

W
 Soplicow

ie jest w
ielu sąsiadów

 Sędziego Soplicy.

w
S

s S

Oficer Ryków
 m

ów
i m

ajorow
i Płutow

i, żeby w
ziął pieniądze.

m
 P

żeby
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Na podw
órze w

jeżdżają załadow
ane w

ozy.

na
m

 P

M
ajor Płut chce tańczyć

i
z

Na w
ozach są

ą
ń

na
i

R
m

 P

M
ajor Płut całuje Telim

enę w
 ram

ię.

T
w

Ksią
łuta.

R
m

 P
m

 P

Tadeusz uderza w
 tw

arz m
ajora Płuta.

T

i

W
szyscy jedzą śniadanie i piją poncz.

m
 P

M
ajor Płut w

rzeszczy.

Żołnierze na podw
órzu dostają

ę spirytusu. 

na

Ksiądz Robak podaje Tadeuszow
i krócicę.

R
T

Księga dziew
iąta —

 Bitw
a

9

Tad
eu

szow
i
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Tadeusz strzela.

T

Gerw
azy ratuje Hrabiego.

G
H

To początek bitw
y.

Tadeusz chce się pojedynkow
ać z m

ajorem
 Płutem

.

T
z

m
 P

Sąsiedzi Sopliców
 uw

alniają Dobrzyńskich.

S
D

M
ajor Płut boi się i chce, żeby w

alczył oficer Ryków
.

m
 P

i
żeby

i

Dobrzyńscy biorą broń i w
alczą

D
z

Hrabia chce w
alczyć

H
z

H
i Hrabia i jego ludzie atakują konno.

M
ajor Płut rozkazuje żołnierzow

i strzelić do Tadeusza.

m
 P

!
do

T

Księga dziew
iąta —

 Bitw
a

9
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Żoł
Rosjanie poddają się

G

Żołnierze strzelają

do
G

M
ajor Płut chow

a się

m
 P

w

Podkom
orzy zatrzym

uje w
alkę

P

Gerw
azy w

alczy m
ieczem

 Scyzorykiem
.

Księga dziew
iąta —

 Bitw
a

9
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Księga dziesiąta —
 Em

igracja. Jacek Soplica

10
J.S.

W
 Soplicow

ie jest burza.

w
S

W
szyscy rozum

ieją, że Gerw
azy zabił m

ajora Płuta.

że
G

m
 P

W
 dom

u Sędziego Soplicy odbyw
a się narada.

Oficer Ryków
 w

ychodzi.

w
s S

Ksią
łaby i leży.

i

Podkom
orzy m

ów
i, ż

ć z Litw
y.

P
że

z
z

ale
m

 P

W
szyscy zgadzają się.

Gerw
azy m

ów
i, że m

ajor Płut nic nie pow
ie.

m
 P

G
że

żegna sięi

Oficer Ryków
 chce się pogodzić, ale boi się m

ajora Płuta.
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W
 pokoju jest ksiądz Robak, Sędzia Soplica i Tadeusz.

w
R

s S
i

T

Zosia słyszy to, co m
ów

i Tadeusz.

Z
T

Zosia daje Tadeuszow
i św

ięty obrazek.

Z
T

Sędzia Soplica m
ów

i księdzu Robakow
i, że Tadeusz kocha Zosię.

R
że

T
Z

s SSędzia Soplica chce zrobić zaręczyny.

s S

Zosia żegna Tadeusza i płacze.

Z
T

i

Tadeusz m
ów

i, że kocha Zosię, ale teraz w
yjeżdża z Litw

y.

T
że

Z
ale

z

Tadeusz żegna się z Sędzią Soplicą i księdzem
 Robakiem

.

T
z

s S
i

R

Tadeusz chce zaręczyć się z Zosią po pow
rocie.

T
z

Z

Sędzia Soplica dziw
i się, że ksiądz Robak  

nie w
yjaw

ił Tadeuszow
i tajem

nicy.

s S
R

że
T

Księga dziesiąta —
 Em

igracja. Jacek Soplica

10
J.S.
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Hrabia żegna się z Telim
eną, bo też w

yjeżdża z Litw
y.

H
z

T
bo też

z

Gerw
azy jest bardzo w

zburzony.

G

Ksiądz Robak prosi, żeby Gerw
azy w

ysłuchał jego spow
iedzi.

R
żeby

G
R

Ksiądz Robak w
ie, że um

iera.

że

Ksiądz Robak prosi, żeby przyszedł ksiądz  
z ostatnim

 nam
aszczeniem

.
R

żeby
z

Ksiądz Robak chce rozm
aw

iać z Gerw
azym

.

R
z

G

Ksiądz Robak m
ów

i, że jest Jackiem
 Soplicą.

R
że

J.S. Księga dziesiąta —
 Em

igracja. Jacek Soplica

10
J.S.
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Księga dziesiąta —
 Em

igracja. Jacek Soplica

10
J.S.

Jacek Soplica był przyjacielem
 Stolnika.

J.S.
S

Stolnik opow
iadał Jackow

i o pom
yśle ślubu Ew

y  
z bogatym

 i w
ażnym

 sąsiadem
.

S
J.S.o

E
z

i

J.S.

Jacek dostał w
 zam

ku czarną polew
kę.

w

Jacek Soplica był częstym
 gościem

 w
 zam

ku.

J.S.
w

Jacek Soplica zakochał się w
 córce Stolnika Ew

ie.

J.S.
w

S
E

J.S.

Jacek czuł się upokorzony i chciał zapom
nieć o Ew

ie.

o
E

i

Ew
a pokochała Jacka.

E
J.S.

Jacek ożenił się z ubogą dziew
czyną.

J.S.
z

Stolnik był niezadow
olony.

S

Dziew
czyna, z którą ożenił się Jacek, była m

atką Tadeusza.

z
J.S.

T
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J.S.

Jacek nie kochał żony.

S

Stolnik urządzał przyjęcia w
 zam

ku.

w

J.S.

Jecek w
ieczoram

i przyjeżdżał popatrzeć na zam
ek.

na
J.S. Jacek pił dużo alkoholu i był gw

ałtow
ny.

i

Żona Jacka um
arła.

J.S.

Rosyjski oddział zaatakow
ał zam

ek.

E

Ew
a zaręczyła się z W

ojew
odą.

W
z

S
i

G

Stolnik i Gerw
azy strzelali.

Ew
a często płakała.

E
J.S.

Jacek obserw
ow

ał, jak w
ygryw

ali.

Księga dziesiąta —
 Em

igracja. Jacek Soplica

10
J.S.
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Stolnik w
yszedł na ganek zadow

olony.

S
na

Jacek został zakonnikiem
.

J.S.

Ew
a m

iała córkę Zosię.

E
Z

J.S.

Jacek był w
ściekły.

J.S.

Jacek strzelił do Stolnika i Stolnik um
arł.

do
S

i
S

Ew
a um

arła, a Jacek opiekow
ał się Zosią.

E
a

J.S.
Z

Gerw
azy strzelał

ł.

G
do

J.S.ale

Jacek w
alczył za ojczyznę.

J.S.
za

Jacek czuł się w
inny.

J.S.
J.S.

Jacek przenosił listy.

Księga dziesiąta —
 Em

igracja. Jacek Soplica

10
J.S.
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Jacek chciał, żeby rodzina Sopliców
 znow

u była szanow
ana.

J.S.
żeby

S

Przychodzi Jankiel i przynosi list do Jacka.

Ż J
i

do
J.S.

Jest w
ojna Napoleona z Rosją!

z

Jacek m
odli się.

J.S.

Do Jacka przychodzi ksiądz z ostatnim
 nam

aszczeniem
.

do
J.S.

z

Jacek Soplica um
iera.

J.S.

Księga dziesiąta —
 Em

igracja. Jacek Soplica

10
J.S.
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Księga jedenasta —
 Rok tysiąc osiem

set dw
unasty

11
1812

Jest w
iosna tysiąc osiem

set dw
unastego roku.

1812

W
ojski i kucharze pracują całą noc.

W
i

W
szyscy m

ów
ią o w

ojnie.

o

Rano jest m
sza w

 kaplicy.

w

Przez Litw
ę przechodzą arm

ie.

przez

W
 kościele są dow

ódcy polskiego w
ojska.

w

Duży oddział polskiego w
ojska zatrzym

uje się w
 Soplicow

ie.

w
S

Przed kościołem
 klęczy tłum

 ludzi.

W
ojski szykuje w

yjątkow
ą ucztę.

W

Podkom
orzy ogłasza, że Jacek Soplica zrobił w

iele dobrego 
dla Polski.

P
że

J.S.
dla
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Podkom
orzy ogłasza, że Jacek Soplica dostał order.

P
że

J.S.

W
 sadzie jest zając.

w

Podkom
orzy ogłasza, że w

szyscy pow
inni szanow

ać Jacka Soplicę.

P
że

J.S.

Asesor i Rejent w
ypuszczają psy.

A
R

i

T

Tadeusz ośw
iadcza się Zosi.

Z

Psy razem
 łapią zająca.

Zosia m
ów

i, że jest w
 Tadeuszu zakochana.

Z
że

w
T

W
ojski ogłasza, że jest rem

is.

że
W

Asesor i Rejent w
ym

ieniają drogie podarunki.

A
R

i

Księga jedenasta —
 Rok tysiąc osiem

set dw
unasty

11
1812
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W
szyscy są zadow

oleni.
W

chodzi Asesor z narzeczoną.

A
z

Goście czekają w
 zam

ku.

w
A

Narzeczona Asesora to córka W
ojskiego.

W

Z

W
chodzą Sędzia Soplica, Tadeusz i Zosia.

T
s S

i

Trzecia para spóźnia się.

Z

W
szystkim

 podoba się ubranie Zosi.

Hrabia rysuje Zosię.

H
Z Księga jedenasta —

 Rok tysiąc osiem
set dw

unasty

11
1812
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Księga dw
unasta —

 Kochajm
y się

Goście w
chodzą do sali jadalnej.

do
W

W
ojski opow

iada, co jest nam
alow

ane na serw
isie.

na

Na dziedzińcu są stoły dla chłopów
.

dla
na

Lokaje w
noszą potraw

y.

przy

Sędzia Soplica siedzi przy stole z chłopam
i.

s S
z

W
szyscy jedzą i piją.

i

Tadeusz i Zosia podają jedzenie chłopom
.

T
i

Z

W
chodzi i siada M

aciej Dobrzyński.

i
M

.D.

Goście w
 sali oglądają w

yjątkow
y serw

is.

w

Generał Dąbrow
ski pyta o innych Dobrzyńskich.

g D
o

D
D

12
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M
aciej Dobrzyński odpow

iada, że w
szyscy są w

 w
ojsku.

M
.D.

że
w

Gerw
azy daje m

iecz generałow
i Kniaziew

iczow
i.

G
g K

Generał pyta o m
iecz Scyzoryk.

g D
o

W
chodzi trzecia para narzeczonych.

Gerw
azy pokazuje m

iecz.

G

To Rejent i Telim
ena.

i
R

T

M
iecz jest bardzo ciężki.

Rejent m
a francuskie ubranie.

R

Generał Kniaziew
icz um

ie używ
ać m

iecza.

g K

Tak chciała Telim
ena.

T

Księga dw
unasta —

 Kochajm
y się

12
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Ubranie Rejenta bardzo nie podoba się M
aćkow

i.

R
M

.D.

Na dziedzińcu Tadeusz rozm
aw

ia z Zosią.

na
T

z
Z

M
aciek w

ychodzi.

M
.D. 

Tadeusz chce, żeby chłopi byli w
olnym

i ludźm
i.

T
żeby

Hrabia jest zdziw
iony, że Telim

ena jest narzeczoną Rejenta.

H
że

T
R

Zosia zgadza się z Tadeuszem
.

Z
z

T

Hrabia m
yślał, że Telim

ena kocha go.

H
że

T
H

Chłopi dziękują Tadeuszow
i i Zosi.

T
Z

i

Hrabia jest obrażony na Telim
enę.

H
T

na

Kapela już czeka, aby zagrać.

już
aby

Księga dw
unasta —

 Kochajm
y się

12
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Zosia prosi Jankiela, żeby zagrał na cym
bałach.

Z
Ż J

żeby
na

Jankiel gra.

Ż J

W
szyscy słuchają m

uzyki Jankiela i są przejęci.

Ż J
i

W
szyscy rozum

ieją, że m
uzyka Jankiela opow

iada o Polsce.

że
Ż J

o

W
szyscy tańczą poloneza.

p

Księga dw
unasta —

 Kochajm
y się

12
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Zadanie 1: Ułóż z pam
ięci.

z

Litw
o!

i

W
idzę i opisuję,

Ojczyzno m
oja!

Ile cię trzeba cenić,
ty jesteś jak zdrow

ie:

tylko

ten tylko się dow
ie,

Kto cię stracił.

w

Dziś piękność tw
ą w

 całej ozdobie

bo
po

bo tęsknię po tobie.

M
iejsce na zapisanie/w

klejenie odpow
iedzi ucznia.
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Pytanie 1

Sędzia Soplica był:

s S

Pytanie 2

że

W
ojski zdecydow

ał, że w
ieczerza odbędzie się na zam

ku, bo:

W

na
bo

ojcem
 Tadeusza.T

O
dpow

iedź a
O

dpow
iedź a

zam
ek był duży i piękny.

i

O
dpow

iedź b
stryjem

 Tadeusza.T

O
dpow

iedź b
W

ojski chciał pokazać, że to jest zam
ek Sopliców

.

że

W
S

Odpow
iedź c

nieznajom
ym

.
Odpow

iedź c
W

ojski chciał dokuczyć Gerw
azem

u.

W
G

Zadanie 2: Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.
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Pytanie 3
O

 co kłócili się Asesor i Rejent?

o

A

i

R

O
dpow

iedź a
Kto jest lepszym

 m
yśliw

ym
.

!
O

dpow
iedź b

Kto m
oże strzelać do zajęcy.

do

Odpow
iedź c

Czyj pies jest lepszy do polow
ania.

!
do
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Pytanie 1

Dlaczego Gerw
azy nienaw

idził Sopliców
?

G
S

 
Pytanie 2

Na polow
aniu lepszy był:

na
!

O
dpow

iedź a
Soplicow

ie chcieli zabrać zam
ek Horeszków

.

S
H

O
dpow

iedź a
Kusy, pies Rejenta.

Kusy
R

O
dpow

iedź b
Jacek Soplica zabił Stolnika.

J.S.
S

O
dpow

iedź b
Sokół, pies Asesora.

Sokół
A

Odpow
iedź c

Córka Stolnika i Jacek Soplica kochali się.

S

i

J.S.

Odpow
iedź c

Nie w
iadom

o, bo polow
anie przerw

ano.

bo

Zadanie 3: Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.
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w
G

o
J.S.

J.S.
do

Zadanie 4: Przeczytaj fragm
ent tekstu, w

 którym
 Gerw

azy opow
iada o Jacku Soplicy.  

   
Zaznacz określenia, które pasują do Jacka.

Jacek Soplica

J.S.

odważny
spokojny

pew
ny siebie

nieśm
iały

dum
ny

tchórzliw
y

pobożny
przew

odził  
rodzinie SoplicówS

był częstym
 gościem

 w
 zam

ku

w

kochał Ew
ęE

dobrze strzelał

wąsaty
łysy

w
ysoki

niski
bogaty

biedny
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Zadanie 5: Połącz.

... Sędzia Soplica.

s S

... Telim
ena.

T

... Zosia.Z

... Jacek Soplica.

J.S.

... Sędzia Soplica.

s S

Ojcem
 Tadeusza jest ...

T

Bratem
 Jacka Soplicy jest ...

J.S.

Tadeuszem
 opiekuje się ...

T

W
nuczką Stolnika jest ...

S

Ciotką Zosi jest ...

Z
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Adam Mickiewicz
Ballady i romanse

Romantyczność

Methinks, I see… Where?
— In my mind’s eyes.

Zdaje mi się, że widzę… Gdzie?
Przed oczyma duszy mojej.

Shakespeare1

Słuchaj dzieweczko!
— Ona nie słucha. —
To dzień biały! to miasteczko!
Przy tobie nie ma żywego ducha,
Co tam wkoło siebie chwytasz?
Kogo wołasz, z kim się witasz?
— Ona nie słucha. —
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To jak martwa opoka
Nie zwróci w stronę oka,
To strzela wkoło oczyma,
To się łzami zaleje,
Coś niby chwyta, coś niby trzyma,
Rozpłacze się i zaśmieje.

— „Tyżeś to w nocy? to ty Jasieńku!
Ach! i po śmierci kocha!
Tutaj, tutaj, pomaleńku,
Czasem2 usłyszy macocha!…

Niech sobie słyszy… już nie ma ciebie,
Już po twoim pogrzebie!
Ty już umarłeś? Ach! ja się boję!…
Czego się boję mego Jasieńka?
Ach, to on! lica twoje, oczki twoje!
Twoja biała sukienka!

I sam ty biały jak chusta,
Zimny… jakie zimne dłonie!
Tutaj połóż, tu na łonie,
Przyciśnij mnie, do ust usta!…
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Ach, jak tam zimno musi być w grobie!
Umarłeś, tak, dwa lata!
Weź mię, ja umrę przy tobie,
Nie lubię świata.

Źle mnie w złych ludzi tłumie:
Płaczę, a oni szydzą;
Mówię, nikt nie rozumie:
Widzę, oni nie widzą!

Śród dnia przyjdź kiedy… To może we śnie?
Nie, nie… trzymam ciebie w ręku,
Gdzie znikasz, gdzie mój Jasieńku?
Jeszcze wcześnie, jeszcze wcześnie!

Mój Boże! kur się odzywa3,
Zorza błyska w okienku.
Gdzie znikłeś! ach! stój Jasieńku!
Ja nieszczęśliwa!” —

Tak się dziewczyna z kochankiem pieści,
Bieży za nim, krzyczy, pada;
Na ten upadek, na krzyk boleści,
Skupia się ludzi gromada.
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„Mówcie pacierze! — krzyczy prostota —
Tu jego dusza być musi.
Jasio być musi przy swej Karusi,
On ją kochał za żywota!”

I ja to słyszę, i ja tak wierzę,
Płaczę i mówię pacierze.
— „Słuchaj dzieweczko!” — krzyknie śród zgiełku
Starzec, i na lud zawoła:
„Ufajcie memu oku i szkiełku,
Nic tu nie widzę dokoła.

— Duchy karczemnej tworem gawiedzi,
W głupstwa wywarzone kuźni4;
Dziewczyna duby smalone5 bredzi,
A gmin rozumowi bluźni”.

„Dziewczyna czuje, — odpowiadam skromnie —
A gawiedź wierzy głęboko:
Czucie i wiara silniej mówi do mnie,
Niż mędrca szkiełko i oko.

Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce;
Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!
Miej serce i patrzaj w serce!”
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Przypisy:

1Motto wzięte z Szekspirowskiego Hamleta (akt I,  
scena 2). [przypis redakcyjny]

2Czasem (z białorus.) — a nuż, może przypadkiem. 
[przypis redakcyjny]

3Pianie koguta miało płoszyć duchy, upiory itp. [przypis 
redakcyjny]

4W autografie do tego wiersza dał poeta dopisek: „Ob. 
Rosp. w Dzien. Wileń.”. Miał na myśli rozprawę Jana 
Śniadeckiego przeciw romantyczości, wydrukowaną  
w zeszycie „Dziennika Wileńskiego” ze stycznia 1819 r. 
[przypis redakcyjny]

5duby smalone — głupstwa, brednie, rzeczy zmyślone, 
koszałki-opałki. Dubiel w staropolszczyźnie znaczył tyle co: 
głupiec, prostak. [przypis redakcyjny]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekuła, 
Józef Kallenbach, Olga Sutkowska.



Adam Mickiewicz

Romantyczność
Wstęp
Na początku wiersza jest cytat.
Cytat to zapisane słowa jakiejś osoby.
Adam Mickiewicz cytuje słowa poety Williama Szekspira.
Szekspir napisał:
„Chyba coś widzę, 
ale nie oczami.
Widzę swoim sercem.
Czuję coś 
i wierzę, że to prawda”.

Tekst wiersza
Ktoś mówi:
„Dziewczyno, słuchaj!
Jest dzień.
Jesteś w miasteczku.
Nikogo obok ciebie nie ma.
Kogo wołasz?
Z kim się witasz?”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2456Romantyczność Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Dziewczyna nie słucha.
Rozgląda się wokół siebie. 
Płacze.
Śmieje się.
Próbuje coś złapać.

Dziewczyna mówi:
„Jest noc. 
Czy to Ty, Jasiu?
Tak, to Ty.
Kochasz mnie.

Umarłeś dwa lata temu.
Był Twój pogrzeb.
Wróciłeś do mnie.
Jesteś duchem.
Nie boję się.
Jesteś blady i zimny.
Pocałuj mnie 
i przytul mnie.
Chcę umrzeć jak Ty.
Zabierz mnie do grobu.
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Nie lubię świata.
Ludzie śmieją się ze mnie.
Ludzie mówią,
że jestem głupia.
Ludzie nie widzą Ciebie. 
Ja Ciebie widzę. 

Wstaje dzień.
Pieje kogut.
Ty znikasz.
Idziesz już.
Wróć do mnie”.

Dziewczyna biega i krzyczy.
Płacze.
Inni ludzie stoją wokół dziewczyny.
Mówią:
„My nikogo nie widzimy.
Dziewczyna widzi.
Wierzymy jej.
Tu jest duch Jasia.
On kochał dziewczynę.
Modlimy się za niego”.
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Adam Mickiewicz mówi:
„Ja też wierzę, 
że tu jest duch Jasia.
Płaczę 
i modlę się”.

Stary człowiek mówi:
„Nikogo tu nie ma.
Dziewczyna kłamie, 
a niemądrzy ludzie jej wierzą”.
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Adam Mickiewicz mówi:
„Dziewczyna czuje.
Bardzo kochała Jasia.
Teraz go widzi.
Niektórzy ludzie nie mają dużo wiedzy.
Mają wiarę.
Ty jesteś mądry,
ale poznajesz świat tylko rozumem.
Wierzysz w to, co możesz zbadać.
Dlatego nie widzisz niezwykłych rzeczy.
Czasem czegoś nie widać oczami
ani nie można tego zrozumieć.
Ale można to poczuć sercem.
Świat trzeba poznawać też sercem”.
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Czy to jest noc? To ty, Jasieńku! 
Ach! I po śmierci mnie kochasz!

Ufajcie memu oku i szkiełku.
Nic tu nie wiǳę dokoła.

ǲiewczyna czuje, a lud wierzy
głęboko. „Czucie i wiara silniej mówi
do mnie, niż mędrca szkiełko i oko.”

Umarłeś dwa lata temu! Weź mnie,
ja umrę przy tobie, bo nie lubię

świata.

Mówcie pacierze!
Tu musi być jego dusza.

Jasio musi być przy swej Karusi, on
ją kochał za życia!
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1. Uzupełnij zdania wybranymi wyrazami z ramek.

„Romantyczność” jest balladą, ponieważ: 

– jest pisana .............................................................. ,

– jest podzielona na .............................................................. ,

– historię opowiada .............................................................. ,

– opowiada o .............................................................. ,

– występują w niej postacie .............................................................. .

odcinki

prozą

prawdziwe wierzeniach ludowych legend miejskich

wierszem

strofy

wymyślone

animowane

babcia

narrator

2. Autorem ballady „Romantyczność” jest

.............................................................................................................................................................................

3. Bohaterami „Romantyczności są: 

– dziewczyna o imieniu ..............................................................

– chłopak o imieniu ..............................................................

–  .........................................................................................................................................................................
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4. Tematem ballady „Romantyczność” jest:
a) nienawiść
b) miłość
c) zabawa 

5. Podkreśl postacie realistyczne (prawdziwe).

dziewczyna lud duch Jaśka starzec

6. Na podstawie podanego fragmentu określ porę dnia akcji wiersza.

„ Słuchaj dzieweczko! 
— Ona nie słucha. — 
To dzień biały! to miasteczko!”

a) noc
b) dzień
c) wieczór

7. Jak zachowuje się Karusia?
a) jest spokojna
b) rozmawia z kimś, kogo nie widać
c) tańczy i śpiewa



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2464Romantyczność Budowa i treść

Jasia

noc

Jasiem

umarł

smutna

dwa

widzi

nieszczęśliwa

8. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Dziewczyna płacze i tęskni za .......................................... , który ..........................................   

.......................................... lata temu. Jest .......................................... i  .......................................... . 

Bardzo kochała swego .......................................... . 

Rozmawia z nim, chociaż nikt go nie .......................................... .

Karusi wydaje się, że jest .......................................... .
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„ Mówcie pacierze! — krzyczy prostota — 
Tu jego dusza być musi. 
Jasio być musi przy swej Karusi, 
On ją kochał za żywota!”

„ Starzec, i na lud zawoła: 
„Ufajcie memu oku i szkiełku, 
Nic tu nie widzę dokoła. 
 
— Duchy karczemnej tworem gawiedzi, 
W głupstwa wywarzone kuźni; 
Dziewczyna duby smalone bredzi, 
A gmin rozumowi bluźni”.

9. Na podstawie podanych fragmentów odpowiedz na pytania.

Czy prosty lud rozumie cierpienia dziewczyny?

.............................................................................................................................................................................

Czy starzec rozumie cierpienia dziewczyny?

.............................................................................................................................................................................

10. Prosty lud to:
a) wieśniacy 
b) mędrcy

a)

b)
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11. Starzec, który ma szkiełko i oko, to:
a) wieśniak
b) mędrzec 

12. Czy narrator podziela wierzenia ludowe?

„ Dziewczyna czuje, — odpowiadam skromnie — 
A gawiedź wierzy głęboko: 
Czucie i wiara silniej mówi do mnie, 
Niż mędrca szkiełko i oko.”

.............................................................................................................................................................................

13. Czy ty wierzysz w duchy? 

.............................................................................................................................................................................
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Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Adam Mickiewicz

Świteź
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Adam Mickiewicz
Ballady i romanse

Świteź

Do Michała Wereszczaki

Ktokolwiek będziesz w Nowogródzkiej stronie,
Do Płużyn ciemnego boru
Wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie,
By się przypatrzyć jezioru.

Świteź tam jasne rozprzestrzenia łona,
W wielkiego kształcie obwodu,
Gęstą po bokach puszczą oczerniona,
A gładka jak szyba lodu.

Jeżeli nocną przybliżysz się dobą
I zwrócisz ku wodom lice:
Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą
I dwa obaczysz księżyce.
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Niepewny, czyli szklanna spod twej stopy
Pod niebo idzie równina,
Czyli też niebo swoje szklanne stropy
Aż do nóg twoich ugina;

Gdy oko brzegów przeciwnych nie sięga,
Dna nie odróżnia od szczytu:
Zdajesz się wisieć w środku niebokręga,
W jakiejś otchłani błękitu.

Tak w noc, pogodna jeśli służy pora,
Wzrok się przyjemnie ułudzi…
Lecz, żeby w nocy jechać do jeziora,
Trzeba być najśmielszym z ludzi.

Bo jakie szatan wyprawia tam harce!
Jakie się larwy1 szamocą!
Drżę cały, kiedy bają o tém starce,
I strach wspominać przed nocą.

Nieraz śród wody gwar jakoby w mieście,
Ogień i dym bucha gęsty,
I zgiełk walczących i wrzaski niewieście
I dzwonów gwałt i zbrój chrzęsty.
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Nagle dym spada, hałas się uśmierza,
Na brzegach tylko szum jodły,
W wodach gadanie cichego pacierza,
I dziewic żałośne modły.

Co to ma znaczyć? różni różnie plotą:
Cóż, kiedy nie był nikt na dnie;
Biegają wieści pomiędzy prostotą,
Lecz któż z nich prawdę odgadnie?

Pan na Płużynach, którego pradziady
Były Świtezi dziedzice,
Z dawna przemyślał i zasięgał rady,
Jak te zbadać tajemnice.

Kazał przybory w bliskiem robić mieście,
I wielkie sypał wydatki:
Związano niewód, głęboki stóp dwieście,
Budują czółny i statki.

Ja ostrzegałem: że w tak wielkiem dziele
Dobrze, kto z Bogiem poczyna;
Dano więc na mszę w niejednym kościele,
I ksiądz przyjechał z Cyryna2.
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Stanął na brzegu, ubrał się w ornaty,
Przeżegnał, pracę pokropił;
Pan daje hasło: odbijają baty3,
Niewód się z szumem zatopił.

Topi się, pławki4 na dół z sobą spycha,
Tak przepaść wody głęboka;
Prężą się liny, niewód idzie z cicha,
Pewnie nie złowią ni oka5.

Na brzeg oboje wyjęto już skrzydło,
Ciągną ostatek więcierzy:
Powiemże jakie złowiono straszydło?
Choć powiem, nikt nie uwierzy.

Powiem jednakże. Nie straszydło wcale,
Żywa kobieta w niewodzie,
Twarz miała jasną, usta jak korale,
Włos biały skąpany w wodzie.

Do brzegu dąży. A gdy jedni z trwogi
Na miejscu stanęli głazem,
Drudzy zwracają ku ucieczce nogi,
Łagodnym rzecze wyrazem:
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„Młodzieńcy! wiecie, że tutaj bezkarnie
Dotąd nikt statku nie spuści:
Każdego śmiałka jezioro zagarnie
Do nieprzebrnionych czeluści.

I ty, zuchwały, i twoja gromada
Wraz byście poszli w głębinie6:
Lecz, że to kraj był twojego pradziada,
Że w tobie nasza krew płynie;

Choć godna kary jest ciekawość pusta,
Lecz, żeście z Bogiem poczęli,
Bóg wam przez moje opowiada usta,
Dzieje tej cudnej topieli.

Na miejscach, które dziś piaskiem zaniosło,
Gdzie car7 i trzcina zarasta,
Po których teraz wasze biega wiosło,
Stał okrąg pięknego miasta.

Świteź, i w sławne orężem ramiona
I w kraśne twarze bogata,
Niegdyś od książąt Tuhanów8 rządzona,
Kwitnęła przez długie lata.
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Nie ćmił widoku ten ostęp ponury:
Przez żyzne wskroś okolice
Widać stąd było Nowogródzkie mury,
Litwy naówczas stolicę.

Raz niespodzianie obiegł tam Mendoga
Potężnem wojskiem car z Rusi;
Na całą Litwę wielka padła trwoga,
Że Mendog poddać się musi.

Nim ściągnął wojsko z odległej granicy,
Do ojca mego napisze:
— »Tuhanie! w tobie obrona stolicy,
Śpiesz, zwołaj twe towarzysze«. —

Skoro przeczytał Tuhan list książęcy
I wydał rozkaz do wojny,
Stanęło zaraz mężów pięć tysięcy,
A każdy konny i zbrojny.

Uderzą w trąby, rusza młódź, już w bramie
Błyska Tuhana proporzec,
Lecz Tuhan stanie i ręce załamie,
I znowu jedzie na dworzec.
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I mówi do mnie: — »Jaż własnych mieszkańców
Dla obcej zgubię odsieczy?
Wszak wiesz, że Świteź nie ma innych szańców,
Prócz naszych piersi i mieczy.

Jeśli rozdzielę szczupłe wojsko moje,
Krewnemu nie dam obrony;
A jeśli wszyscy pociągniem na boje,
Jak będą córy i żony?«

— Ojcze, odpowiem, lękasz się niewcześnie,
Idź, kędy sława cię woła,
Bóg nas obroni: dziś nad miastem we śnie,
Widziałam jego anioła.

Okrążył Świteź miecza błyskawicą,
I nakrył złotemi pióry,
I rzekł mi: póki męże za granicą,
Ja bronię żony i córy. —

Usłuchał Tuhan, i za wojskiem goni;
Lecz gdy noc spada ponura,
Słychać gwar z dala, szczęk i tętent koni,
I zewsząd straszny wrzask: ura!
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Zagrzmią tarany, padły bram ostatki,
Zewsząd pocisków grad leci,
Biegą na dworzec starce, nędzne matki,
Dziewice i drobne dzieci.

»Gwałtu! wołają, zamykajcie bramę,
Tuż, tuż, za nami Ruś wali.
Ach! zgińmy lepiej, zabijmy się same,
Śmierć nas od hańby ocali«.

Natychmiast wściekłość bierze miejsce strachu;
Miecą bogactwa na stosy,
Przynoszą żagwie i płomień do gmachu,
I krzyczą strasznemi głosy:

»Przeklęty będzie, kto się nie dobije!«
Broniłam, lecz próżny opór:
Klęczą, na progach wyciągają szyje,
A drugie przynoszą topór.

Gotowa zbrodnia… Czyli wezwać hordy
I podłe przyjąć kajdany,
Czy bezbożnemi wytępić się mordy?…
Panie, zawołam, nad pany:
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Jeśli nie możem ujść nieprzyjaciela,
O śmierć błagamy u Ciebie,
Niechaj nas lepiej Twój piorun wystrzela,
Lub żywych ziemia pogrzebie!

Wtem, jakaś białość nagle mnie otoczy,
Dzień zda się spędzać noc ciemną:
Spuszczam ku ziemi przerażone oczy…
Już ziemi nie ma pode mną!…

Takeśmy uszły zhańbienia i rzezi.
Widzisz to ziele dokoła,
To są małżonki i córki Świtezi,
Które Bóg przemienił w zioła.

Białawem kwieciem, jak białe motylki,
Unoszą się nad topielą;
List9 ich zielony, jak jodłowe szpilki,
Kiedy je śniegi pobielą.

Za życia cnoty niewinnej obrazy,
Jej barwę mają po zgonie,
W ukryciu żyją i nie cierpią skazy,
Śmiertelne nie tkną ich dłonie.
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Doświadczył tego car i ruska zgraja,
Gdy piękne ujrzawszy kwiecie,
Ten rwie i szyszak stalony umaja,
Ten wianki na skronie plecie:

Kto tylko ściągnął do głębini ramie,
Tak straszna jest kwiatów władza,
Że go natychmiast choroba wyłamie,
I śmierć gwałtowna ugadza.

Choć czas te dzieje wymazał z pamięci,
Pozostał sam odgłos kary,
Dotąd w swych baśniach prostota go święci,
I kwiaty nazywa Cary”. —

To mówiąc, pani z wolna się oddala,
Topią się statki i sieci,
Szum słychać w puszczy, poburzona fala
Z łoskotem na brzegi leci.

Jezioro do dna pękło na kształt rowu,
Lecz próżno za nią wzrok goni,
Wpadła i falą nakryła się znowu,
I więcej nie słychać o niéj.
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Przypisy:

1larwy — straszydła. [przypis redakcyjny]
2Cyryn — miasteczko w Nowogródzkiem, z kościołem 

parafialnym. Do parafii cyryńskiej należały Płużyny. [przypis 
redakcyjny]

3baty — czółna. [przypis redakcyjny]
4pławki (pławy, pławuki) — kawałki kory przytwierdzane 

do górnej krawędzi sieci w celu utrzymania jej na wodzie. 
[przypis redakcyjny]

5Pewnie nie złowią ni oka — zwrot ludowy, używany na 
Białej Rusi i Podolu; oko — waga trzech funtów. [przypis 
redakcyjny]

6głębinia (forma białorus.) — głębina. [przypis 
redakcyjny]

7car — podbiał (ziele). [przypis redakcyjny]
8od książąt Tuhanów — aluzja do Tuhanowicz, wsi 

należącej do Wereszczaków, gdzie przebywała Maryla. 
[przypis redakcyjny]

9List (stpol.) — liść (por.: listopad). [przypis redakcyjny]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekuła, 
Józef Kallenbach, Olga Sutkowska.



Adam Mickiewicz

Świteź
Jezioro Świteź
W lesie koło miejscowości Płużyny jest jezioro.
Jezioro nazywa się Świteź.
Jest piękne i gładkie.
Księżyc i gwiazdy odbijają się nocą w wodzie.

Jezioro jest bardzo niebezpieczne.
Nocą dzieją się tam straszne rzeczy.
Pojawia się tam diabeł.
Widać ogień i dym.
Słychać krzyki, 
ale nikogo nie widać.
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Ludzie bardzo boją się jeziora.
Nikt nie chce tam iść, 
kiedy jest ciemno.
Nikt nie wie, 
co się tam dzieje.
Ludzie opowiadają różne historie o jeziorze.
Nikt nie wie, 
czy historie są prawdziwe.
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Poszukiwania w jeziorze
W miejscowości Płużyny mieszkał bogaty mężczyzna.
Jego rodzina miała jezioro Świteź.
Mężczyzna chciał wiedzieć, 
co się dzieje w jeziorze.
Chciał odkryć tajemnicę jeziora.

Mężczyzna kazał zbudować statki. 
Chciał wypłynąć na jezioro.
Zaprosił nad jezioro księdza.
Ksiądz przyjechał nad jezioro.
Odmówił modlitwę.
Na jezioro wypłynęły statki.
Do wody wrzucono sieci do łowienia.
Coś wpadło pod wodą do sieci.
Ludzie wyciągnęli sieci na brzeg jeziora. 
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Dziewczyna z jeziora
W sieciach była dziewczyna.
Dziewczyna była młoda i piękna.
Ludzie na brzegu jeziora przestraszyli się.
Niektórzy uciekli.

Dziewczyna powiedziała:
„Nie wolno wypływać statkiem na jezioro.
Statki toną w wodach jeziora.
Wy też powinniście utonąć.
Ale to jezioro było kiedyś wasze.
Ksiądz pomodlił się nad wodami jeziora.
Dlatego nie utonęliście.
Opowiem wam historię tego jeziora”.
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Historia jeziora
Dziewczyna opowiadała historię jeziora: 
„Dawno temu w miejscu jeziora było miasto Świteź.
Miasto było piękne i bogate.
Rządził nim książę Tuhan.
To był mój ojciec.

Niedaleko było miasto Nowogródek.
Nowogródek był stolicą Litwy. 
W Nowogródku rządził władca Mendog.

Pewnego dnia król Rusi zaatakował Nowogródek.
Król Rusi nazywa się car.
Mendog i mieszkańcy Nowogródka bardzo się przestraszyli.
W mieście nie było wojska.
Mendog napisał list do Tuhana.
Tuhan był władcą miasta Świteź.
Mendog poprosił o pomoc.
Poprosił o to, 
żeby wojsko Tuhana szybko przyszło do Nowogródka.
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Tuhan od razu zawołał swoje wojsko.
Wszyscy byli gotowi do wyjścia.
Tuhan powiedział:
„Nie mogę zostawić żon i córek bez obrony.
Boję się o nie.
Nie mogę zostawić tu wojska.
Wojsko jest potrzebne do obrony Nowogródka”.

Tuhan nie wiedział, co robić. 
Ja powiedziałam:
Tato, nie bój się.
Miałam dzisiaj sen.
We śnie widziałam anioła nad naszym miastem.
Pan Bóg nas obroni, 
kiedy wojska tu nie będzie.
Idź na wojnę.
Nie bój się o żony i córki.

Tuhan mnie posłuchał
i poszedł na wojnę.
Wojsko poszło do Nowogródka.
W mieście Świteź zostały tylko kobiety.
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Przyszła noc.
Wojsko cara zaatakowało miasto.
Kobiety bardzo się bały.
Nie chciały umierać.
Nie chciały, 
żeby miasto zostało zniszczone.
Postanowiły same się zabić.

Zaczęłam modlić się do Boga. 
Prosiłam:
Boże, proszę o śmierć.
Boimy się wojsk cara.
Nie chcemy, 
żeby oni nas uwięzili.
Nie chcemy same siebie zabić.
Wolimy umrzeć od pioruna 
albo zniknąć pod ziemią.
Boże, pomóż nam.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2489Świteź Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Bóg pomógł kobietom.
Zamienił je w kwiaty i zioła.
Wojsko cara zobaczyło kwiaty.
Wojownicy cara zerwali kwiaty, 
żeby zrobić z nich wianki.
Kwiaty były zatrute.
Kto dotknął kwiatów, 
od razu umierał.
Wojownicy cara umarli.
Ludzie nazwali kwiaty cary”.
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Odejście dziewczyny
Dziewczyna skończyła opowiadać.
Statki zatonęły.
Słychać było ogromny hałas.
Fale jeziora były bardzo wysokie.
Dziewczyna skoczyła do wody.
Nigdy nie wróciła.
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TRZASK!

AAA!!! BRZDĘK!

Chcę zbadać tajemnicę jeziora.

Czółna niech płyną!
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Każdego, kto tu pływa, spotyka kara.
Zabiera go jezioro.

Opowiem wam historię jeziora.

Tu, gdzie teraz jest jezioro,
było piękne miasto.

Poprzez pola było stąd widać
Nowogródek – wtedy stolicę Litwy.

Tuhanie! Tylko Ty obronisz stolicę,
spiesz się, zwołaj swych towarzyszy.

Własnych mieszkańców
mam zostawić?

Miałam sen.
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Boże, niech nas lepiej twój piorun
zabije lub żywych ziemia pogrzebie!

Tak uniknęłyśmy hańby i niewoli. Tak straszna jest kwiatów moc,
że kto je zerwie, nagle umiera.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2494Świteź Komiks



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2495Świteź Gatunki literackie

legenda

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ballada

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

baśń

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1. Dobierz określenia z ramek do podanych gatunków literackich.

pisana wierszem

pisana prozą

występują postacie fantastyczne (wymyślone)

występują postacie historyczne (prawdziwe)

dzielona na strofy

bardzo ważna jest przyroda

miejsca magiczne

miejsca realne (prawdziwe)
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2496Świteź Gatunki literackie

2. Uzupełnij tekst na podstawie ćwiczenia 1.

Ballada to utwór pisany ............................................ , jest podzielony 

na ............................................ . 

Występują w nim postacie ������������������������������������������������������������������������������������  
 
i ������������������������������������������������������������������������������������ . 

Opisane są miejsca ............................................ i �������������������������������������������������������������������������������� . 

Bardzo ważna w balladach jest ............................................ . 

3. Kto jest autorem ballady „Świteź”?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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2497Świteź Budowa utworu

1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Czy ballada „Świteź” jest podzielona na strofy?
a) tak
b) nie 

2. Ile wersów jest w każdej strofie?
a) pięć
b) siedem
c) cztery 

3. Kto opowiada historię Świtezi?
a) narrator
b) władca Świtezi
c) bohaterka ballady

2. Podpisz fragmenty wyrazami: dialog, opowiadanie narratora, opis przyrody.

„ Ktokolwiek będziesz w Nowogródzkiej stronie, 
Do Płużyn ciemnego boru 
Wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie, 
By się przypatrzyć jezioru.”

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2498Świteź Budowa utworu

„ Świteź tam jasne rozprzestrzenia łona, 
W wielkiego kształcie obwodu, 
Gęstą po bokach puszczą oczerniona, 
A gładka jak szyba lodu.”

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Zaznacz elementy realistyczne (prawdziwe) ballady.
a) jezioro Świteź 
b) wyłowiona z jeziora dziewczyna 
c) kobiety i dzieci zamienione w kwiaty 
d) Nowogródek 
e) wojny z Rusią o Litwę 

„ — Jaż własnych mieszkańców 
Dla obcej zgubię odsieczy? 
(...) 
— Ojcze, odpowiem, lękasz się niewcześnie, 
Idź, kędy sława cię woła,

Bóg nas obroni”.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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2499Świteź Treść utworu

1.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Jezioro Świteź jest na Mazurach.

Jezioro Świteź znajduje się koło Nowogródka.

W nocy nad jeziorem jest strasznie. Chodzą tam tylko odważni.

Właściciel ziemi chce wyjaśnić tajemnicę jeziora.

Z wody wyłowiono wielką rybę.

Z wody wyłowiono żywą dziewczynę.

Dziewczyna opowiedziała historię jeziora.

Wojska litewskie napadły na Rosję.

Wojska ruskie napadły na Litwę.

Wojska ruskie zajęły miasto.

Kobiety i dzieci zamieniły się w białe kwiaty.

Miasto zamieniło się w rzekę.

Miasto zamieniło się w jezioro.
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P F

Żołnierze rwali białe kwiaty i robili wianki.

Białe kwiaty są symbolem niewinności.

Żołnierze po zerwaniu kwiatów umierali.

2.  Złe uczynki są zawsze karane. Napisz, co w balladzie było złym uczynkiem  
i jaka była kara. Możesz skorzystać z wyrazów w ramkach.

Zły uczynek:
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Kara:

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

śmierć po zerwaniu kwiatów

wyrzucenie z miasta

najazd na bezbronne kobiety i dzieci

wyłowienie dziewczyny z jeziora

kąpiel w Świtezi
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Cyprian Kamil Norwid

Bema pamięci  
żałobny rapsod
Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Bema pamięci żałobny rapsod Tekst oryginalny 2507

Cyprian Kamil Norwid

Bema1 pamięci  
żałobny rapsod

„…Iusiurandum, patri datum, usque
ad hanc diem ita servavi…”

Annibal2 
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I
— Czemu, cieniu, odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz,
Przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan? —
Miecz wawrzynem zielony, gromnic płakaniem dziś polan,
Rwie się sokół i koń twój podrywa stopę jak tancerz.
— Wieją, wieją proporce i zawiewają na siebie,
Jak namioty ruchome wojsk, koczujących po niebie.
Trąby długie we łkaniu aż się zanoszą i znaki
Pokłaniają się z góry opuszczonemi skrzydłami,
Jak włóczniami przebite smoki, jaszczury i ptaki,
Jako wiele pomysłów, któreś dościgał włóczniami…
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II
— Idą panny żałobne: jedne, podnosząc ramiona
Ze snopami wonnemi, które wiatr w górze rozrywa,
Drugie, w konchy zbierając łzę, co się z twarzy odrywa,
Inne, drogi szukając, choć przed wiekami zrobiona…
Inne, tłukąc o ziemię wielkie gliniane naczynia,
Czego klekot w pękaniu jeszcze smętności przyczynia.
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III
Chłopcy biją w topory, pobłękitniałe od nieba,
W tarcze, rude od świateł, biją pachołki służebne,
Przeogromna chorągiew, co się wśród dymów koleba,
Włóczni ostrzem o łuki, rzekłbyś, oparta pod-niebne…
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IV
Wchodzą w wąwóz i toną… wychodzą w światło księżyca
I czernieją na niebie, a blask ich zimny omusnął
I po ostrzach jak gwiazda spaść niemogąca prześwieca.
Chorał ucichł był nagle i znów jak fala wyplusnął…
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V
Dalej — dalej — aż kiedy stoczyć się przyjdzie do grobu
I czeluście zobaczym czarne, co czyha za drogą,
Które aby przesadzić, ludzkość nie znajdzie sposobu,
Włócznią twego rumaka zeprzem, jak starą ostrogą…
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VI
I powleczem korowód, smęcąc ujęte snem grody,
W bramy bijąc urnami, gwizdając w szczerby toporów,
Aż się mury Jerycha porozwalają jak kłody,
Serca zmdlałe ocucą, pleśń z oczu zgarną narody.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Dalej — dalej — —
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Przypisy:

1Bem Józef (1794–1850) — generał wojsk polskich, 
artylerzysta, uczestnik powstania listopadowego i naczelny 
wódz powstania węgierskiego w okresie Wiosny Ludów 
1848-1849. [przypis edytorski]

2Iusiurandum, patri datum (…) (łac.) — Przysięgi danej 
ojcu aż do dziś tak dochowałem. (słowa Hanibala). [przypis 
edytorski]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekuła, 
Marta Niedziałkowska.



Cyprian Kamil Norwid

Bema pamięci  
żałobny rapsod
Wstęp
Józef Bem był generałem w wojsku polskim.
Walczył w wielu walkach.
Brał udział w powstaniu listopadowym.

Autor wiersza opisuje pogrzeb Józefa Bema.
Pogrzeb wygląda tak,
jak wyglądały dawniej pogrzeby odważnych rycerzy.
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2515Bema pamięci żałobny rapsod Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Treść utworu 
I
Dlaczego, duchu, odjeżdżasz?
Masz ręce skrzyżowane na zbroi.
Obok Twojego ciała są postawione pochodnie.
Masz miecz owinięty zielonymi gałązkami.
Na niebie leci sokół.
Twój koń idzie tak,
jakby tańczył.

Wieje wiatr.
Ruszają się chorągwie.
Ludzie grają na trąbach.
Chorągwie mają różne znaki.
Chorągwie ruszają się na wietrze
i wyglądają jak ptaki i smoki.
Gdy żyłeś,
miałeś bardzo dużo pomysłów.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2516Bema pamięci żałobny rapsod Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



II
Jest pogrzeb. 
Idą kobiety.
Kobiety są ubrane na czarno.
Są smutne i płaczą.
Niektóre niosą w rękach pachnące zboże.
Inne niosą muszle.
Do muszli zbierają łzy.
Inne rozbijają o ziemię gliniane naczynia.
Jest bardzo głośno.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2517Bema pamięci żałobny rapsod Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



III
Mężczyźni uderzają w topory.
Służący uderzają w tarcze.
Ktoś niesie bardzo dużą chorągiew.
Wszędzie jest dużo dymu.
Chorągiew wygląda,
jakby dosięgała nieba.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2518Bema pamięci żałobny rapsod Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



IV
Wszyscy ludzie wchodzą w wąwóz.
Nie widać ich.
Potem wychodzą z drugiej strony.
Jest noc.
Na niebie świeci księżyc.
Ludzie śpiewają pieśni.
Gdy weszli do wąwozu,
była cisza.
Potem znowu słychać ich śpiewanie.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2519Bema pamięci żałobny rapsod Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



V
Idziemy dalej i dalej.
Na końcu drogi jest śmierć.
Wszyscy ludzie kiedyś umrą.
Będziemy pamiętać o życiu generała Bema
i jego bohaterskich czynach.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2520Bema pamięci żałobny rapsod Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



VI
Pójdziemy dalej w pochodzie.
Będziemy dalej hałasować.
Rozbijać naczynia, gwizdać.
Będziemy dalej walczyć.
W końcu wygramy.

Idziemy dalej i dalej.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2521Bema pamięci żałobny rapsod Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



„Aż się mury Jerycha porozwalają jak kłody,
Serca zemdlałe ocucą, pleśń z oczu zgarną narody.”

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki

2522Bema pamięci żałobny rapsod Komiks



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2523Bema pamięci żałobny rapsod O autorze

1. Przeczytaj życiorys pisarza.

Życiorys Cypriana Kamila Norwida
Cyprian Kamil Norwid urodził się 24 września 
1821 roku we wsi Laskowo-Głuchy. Uczył się 
w warszawskim gimnazjum i w prywatnej szkole 
malarskiej. Nie ukończył jednak żadnej szkoły.  
Był poetą i malarzem. Pierwszym wierszem,  
który opublikował, był „Mój ostatni sonet” 
(1840 rok).
W 1842 roku wyjechał doDrezna. Potem dużo 
podróżował. Był w Wenecji i Florencji.  
W 1844 roku zamieszkał w Rzymie. Od 1849  
do 1852 roku mieszkał w Paryżu. Był już chory, 
tracił wzrok i słuch i żył w biedzie. Jego utwory nie 
podobały się czytelnikom. Postanowił wyjechać  
do Stanów Zjednoczonych. W lutym 1853 roku 
zamieszkał w Nowym Jorku. Znalazł tam dobrą 
pracę, ale w czerwcu 1854 roku wrócił do Europy. 
W Paryżu udało mu się wydać kilka utworów. 
Następnych utworów już nie wydał. Był bardzo 
biedny i chory. 
W 1877 roku Norwid zamieszkał w Domu  
św. Kazimierza na przedmieściach Paryża. Był  
to dom opieki dla bezdomnych polskich 
emigrantów. Przebywał tam do śmierci. Zmarł  
23 maja 1883 roku. Został pochowany na cmentarzu 
Montmorency. W 2001 roku ziemia z grobu Norwida 
została przewieziona do Polski i umieszczona 
w krypcie na Wawelu.

Cyprian Kamil Norwid



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2524Bema pamięci żałobny rapsod O autorze

2. Napisz odpowiedzi na pytania.

Gdzie i kiedy urodził się Cyprian Kamil Norwid?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Gdzie i kiedy zmarł Cyprian Kamil Norwid?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jaką szkołę ukończył poeta?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wymień miasta, w których przebywał Norwid.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy utwory Norwida podobały się czytelnikom?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dlaczego Norwid zamieszkał w Domu św. Kazimierza?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy Norwid został pochowany w Polsce?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2525Bema pamięci żałobny rapsod O autorze

3. Wyszukaj i podaj po 2 tytuły utworów Norwida.

Wiersze:

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Poematy:

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dramaty:

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nowele:

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2526Bema pamięci żałobny rapsod Budowa i treść

1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1.	 Autorem wiersza jest:
a)	Adam Mickiewicz
b)	Juliusz Słowacki
c)	Cyprian Kamil Norwid

2.	 Autor napisał utwór:
a)	wiosną 1850 r.
b)	jesienią 1851 r.
c)	zimą 1852 r.

2.  Uzupełnij zdania.

Wiersz „Bema pamięci żałobny rapsod” ma ....................................	strof.

Pierwsza strofa ma ....................................	wersów. Druga strofa ma ....................................	, 

następne mają po ....................................	wersy, a ostatnia ....................................	wersów. 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2527Bema pamięci żałobny rapsod Budowa i treść

środki stylistyczne

wawrzyn zielony epitet porównanie

trąby w łkaniu się zanoszą epitet uosobienie

panny żałobne metafora epitet

rumaka zeprzem jak ostrogą porównanie metafora

biją, tłukąc o ziemię porównanie onomatopeja

wchodzą w wąwóz i toną porównanie metafora

przebite smoki uosobienie epitet

3.  Podkreśl nazwy środków stylistycznych, które odnoszą się do podanych 
sformułowań. 

4.  Według „Słownika języka polskiego” rapsod to „utwór wzniosły, chwalący 
bohaterskie czyny i ważne wydarzenia historyczne”.  
Odpowiedz na pytania.

Kogo autor wspomina w wierszu?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Z jakiej okazji Norwid napisał wiersz?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2528Bema pamięci żałobny rapsod Budowa i treść

5.  W dowolnym źródle poszukaj informacji na temat bohatera wiersza.  
Wpisz do tabelki brakujące informacje.

Imię i nazwisko 
bohatera wiersza ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce 
urodzenia ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce  
śmierci ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kim był?

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

W których państwach 
walczył?

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

W którym powstaniu 
brał udział? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Gdzie przebywał  
na emigracji?

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2529Bema pamięci żałobny rapsod Symbole

1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1.	 Czego symbolem są: pancerz, koń, sokół?
a)	szlachty
b)	magnatów
c)	rycerzy 

2.	 Co oznaczają: gromnic płakanie, panny żałobne?
a)	radość
b)	smutek i żal
c)	tęsknotę za ojczyzną

3.	 Jakie stany i uczucia są opisane w pierwszej strofie wiersza?
a)	powaga
b)	radość
c)	śmiech
d)	smutek
e)	szacunek
f)	 żałoba po bohaterze 

4.	Druga i trzecia strofa pokazuje:
a)	przygotowania do pogrzebu bohatera
b)	ceremonię pogrzebową
c)	przemarsz wojska

„ Aż się mury Jerycha porozwalają jak kłody, 
Serca zmdlałe ocucą, pleśń z oczu zgarną narody.”

5.	We fragmencie utworu autor mówi o: 
a)	zakończeniu uroczystego pogrzebu
b)	przebudzeniu i walce o wolność
c)	tęsknocie za ojczyzną
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Cyprian Kamil Norwid

Coś ty Atenom 
zrobił, Sokratesie

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Cyprian Kamil Norwid

Coś ty Atenom zrobił, 
Sokratesie

I
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie,
Że ci ze złota statuę lud niesie1,
Otruwszy pierwej?2

Coś ty Italii zrobił, Alighieri3,
Że ci dwa groby4 stawi lud nieszczery,
Wygnawszy pierwej?

Coś ty, Kolumbie5, zrobił Europie,
Że ci trzy groby we trzech miejscach6 kopie,
Okuwszy pierwej?

Coś ty uczynił swoim, Camoensie,
Że po raz drugi7 grób twój grabarz trzęsie,
Zgłodziwszy pierwej8?
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Coś ty, Kościuszko, zawinił na świecie,
Że dwa cię głazy we dwu stronach gniecie9,
Bez miejsca pierwej?

Coś ty uczynił światu, Napolionie10,
Że cię w dwa groby11 zamknięto po zgonie,
Zamknąwszy pierwej?

Coś ty uczynił ludziom Mickiewiczu?
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II
Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie,
Gdzie, kiedy, w jakim sensie i obliczu,
Bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie,
Inaczej będą głosić twe zasługi
I łez wylanych dziś będą się wstydzić,
A lać ci będą łzy potęgi drugiéj
Ci, co człowiekiem nie mogli cię widziéć.
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III
Każdego z takich, jak ty, świat nie może
Od razu przyjąć na spokojne łoże,
I nie przyjmował nigdy, jak wiek wiekiem.
Bo glina w glinę wtapia się bez przerwy,
Gdy sprzeczne ciała zbija się aż ćwiekiem
Później… lub pierwéj…

Pisałem w Paryżu 1856 w styczniu.
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Przypisy:

1Sokratesowi w kilka czasów po śmierci jego Ateńczycy 
statuę ze złota postawili.  [przypis autorski]

2Sokrates (469–399 p. n. e.) — wybitny filozof gr., żył 
i zmarł w Atenach, uprawiał filozofię i nauczał, wciągając do 
dyskusji przechodniów na ulicy. Wśród jego uczniów byli m. 
in. Platon, Antystenes i Ksenofont. Sokratesowi wytoczono 
proces o niewyznawanie bogów uznawanych przez państwo 
i demoralizację młodzieży. Został skazany na śmierć przez 
wypicie trucizny.  [przypis edytorski]

3Dante Alighieri (1265–1321) — poeta wł., polityk, 
uznawany za ojca języka wł. Najsłynniejszym jego dziełem 
jest Boska Komedia, zawierająca obrazy Raju, Czyśćca 
i Piekła, przy czym w kręgach piekielnych poeta umieścił 
swoich przeciwników politycznych. Kiedy frakcja białych 
w partii gwelfów, z którą Dante był związany, przegrała 
walkę polityczną z partią czarnych, musiał on opuścić 
rodzinną Florencję i resztę życia spędził na wygnaniu; zmarł 
w Rawennie.  [przypis edytorski]

4Dante grzebany w Rawennie i we Florencji.  
[przypis autorski]
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5Kolumb (właśc. Cristoforo Colombo; 1451–1506) — 
żeglarz i nawigator nieustalonej narodowości, kapitan 
czterech wypraw pod flagami Katalonii i Hiszpanii, podczas 
których dotarł do wybrzeży nieznanej wówczas w Europie 
Ameryki i odkrył m.in. wyspy Bahama, Kubę, Haiti, 
Gwadelupę oraz Jamajkę. Trzecia wyprawa zakończyła się 
aresztowaniem i odesłaniem okutego w kajdany Kolumba do 
Hiszpanii (powodem podjęcia takich kroków były oskarżenia 
o zbyt autorytarne i nepotyczne rządy na Haiti). Kolumb 
zmarł w Valladolid i początkowo został tam pochowany, 
po trzech latach szczątki odkrywcy zostały przeniesione 
do Sewilii, a w 1537 na Dominikanę, ponieważ wolą jego 
było spocząć w Ameryce. Trwają spory, czy, jak wieść 
głosi, w późniejszych latach ciało Kolumba powróciło do 
Hiszpanii, czy też pozostało w trzecim ze swych grobów.  
[przypis edytorski]

6Krzysztof Kolumb jest grzebany w Hiszpanii,  
w St. Domingo i w Hawannie.  [przypis autorski]

7Cztery lata temu szukano na cmentarzu komunalnym, 
gdzie był pochowany jednooki bez nogi żebrak, żeby 
Camoensa pochować.  [przypis autorski]
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8Luís Vaz de Camões (a. z ang. Camoens, 1524–1580) — 
uważany za najwybitniejszego poetę portugalskiego, tworzył 
w języku portug. i hiszp., pisał liryki i dramaty, jest także 
autorem jednego dzieła epickiego (Os Lusíadas). Po dość 
burzliwym życiu, m. in. odbyciu przymusowej służby 
wojskowej na wybrzeżach Indii (Goa) i Chin (Makau), zmarł 
w Lisbonie.  [przypis edytorski]

9Kościuszko leży w Solurze i w Krakowie.  
[przypis autorski]

10Napoleon Bonaparte — zmarł 5 maja 1821 r. na wyspie 
św. Heleny, gdzie został pochowany. W 1840 r. prochy 
Cesarza Francuzów zostały przewiezione do Paryża i złożone 
w kościele Les Invalides; następnie jeszcze w 1861 roku 
przeniesiono je do wspaniałego sarkofagu w tejże świątyni.  
[przypis edytorski]

11Napoleona drugi pogrzeb niedawny.  [przypis autorski]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekuła, 
Marta Niedziałkowska.



Cyprian Kamil Norwid

Coś ty Atenom zrobił, 
Sokratesie
Wstęp
Cyprian Kamil Norwid rozmawia z osobami,
które już umarły.
Pyta o ich śmierć i groby.

Sokrates był bardzo mądrym Grekiem. 
Żył dawno temu.
Ludzie kazali mu wypić truciznę.
Sokrates umarł.
Potem ludzie zbudowali mu złoty posąg.

Dante Alighieri był Włochem.
Pisał książki.
Ludzie wygnali go z jego miasta.
Potem zbudowali mu 2 groby.
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Krzysztof Kolumb był żeglarzem.
Pływał po świecie,
odkrywał nowe miejsca.
Ma 3 groby.

Luis Vaz de Camoens był Portugalczykiem.
Pisał wiersze.
Trzęsienie ziemi zniszczyło jego grób.
Ludzie pochowali go ponownie.

Tadeusz Kościuszko był Polakiem.
Był generałem,
wydawał rozkazy żołnierzom.
Walczył w wielu bitwach na całym świecie.
Ma 2 groby.

Napoleon Bonaparte był Francuzem.
Był żołnierzem,
a potem cesarzem Francji.
Ludzie pochowali Napoleona w 2 grobach.
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Adam Mickiewicz był Polakiem.
Pisał dużo wierszy.
Był jednym z najlepszych poetów.
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Treść wiersza
I
Sokratesie, co zrobiłeś?
Ludzie byli na ciebie źli.
Kazali ci wypić truciznę.
Potem ludzie już nie byli źli.
Zbudowali twój złoty pomnik.

Alighieri, co zrobiłeś?
Ludzie byli na ciebie źli.
Wygonili cię z miasta.
Potem zbudowali dla ciebie 2 groby.

Kolumbie, co zrobiłeś?
Ludzie byli na ciebie źli.
Kazali ci wypić truciznę.
Potem zbudowali dla ciebie 3 groby.

Camoensie, co zrobiłeś?
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Ludzie szukają twojego ciała.
Chcą zrobić dla ciebie drugi grób.

Kościuszko, co zrobiłeś?
Masz 2 groby w różnych miejscach na świecie.

Napoleonie, co zrobiłeś?
Ludzie zamknęli cię do więzienia.
Potem miałeś grób w 2 miejscach.

Mickiewiczu, co zrobiłeś?
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II
Możesz umrzeć w różny sposób.
Możesz mieć grób w różnych miejscach.
To nie jest ważne.
Ludzie mogą potem zrobić dla ciebie nowy grób.
Gdy umrzesz,
ludzie mogą mówić o tobie różne rzeczy.
Mogą kłamać.
Mogą zmieniać zdanie.
Niektórzy ludzie będą cię lubić.
Niektórzy ludzie będą mówili złe rzeczy o tobie.
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III
Niektórzy ludzie są bardzo mądrzy
lub robią wspaniałe rzeczy.
Inni ludzie ich nie lubią.
Dawniej było tak samo.
Teraz jest tak samo.
Jeżeli człowiek zachowuje się jak inni,
to nikt o nim nie pamięta po śmierci.
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24.12.1798 r.
26.11.1855 r.

Adam
Mickiewicz

15.10.1817 r.

Tadeusz
Kościuszko

Sokrates Dante Alighieri

Krzysztof Kolumb Luís Vaz de Camões

Tadeusz Kościuszko Napoleon Bonaparte

Adam Mickiewicz Cyprian Kamil Norwid
„Więc mniejsza o to,

w jakiej spoczniesz urnie,
gdzie, kiedy, w jakim sensie

i obliczu, bo grób twój
jeszcze odemkną powtórnie,

inaczej będą głosić
twe zasługi.”

Florencja

Rawenna

Valladolid Sewilla

Wyspa Świętej Heleny
Paryż

San
Domingo

Wawel
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1. Odpowiedz na pytania.

Kto jest autorem wiersza „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie”?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ile strof ma wiersz?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ile części ma wiersz?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ile strof jest w każdej części?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Pytanie retoryczne według „Słownika języka polskiego” to „pytanie, na które 
nie oczekuje się odpowiedzi, ponieważ jest ona znana”.
Jakie pytanie retoryczne Norwid zadaje w wierszu?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Wymień nazwiska osób, o których pisze autor.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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3. Napisz według wzoru, kim były osoby wymienione w wierszu.

Wzór:

����������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������–

����������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������–

����������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������–

����������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������–

����������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������–

����������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������–

����������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������–

Krzysztof Kolumb żeglarz i podróżnik

4. Co łączyło wszystkie te osoby?
a)	były nieznane
b)	były sławne
c)	były brzydkie
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5.  Norwid napisał: „Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu?”.  
Dlaczego jest to tylko jedno zdanie?  
Uzupełnij tekst wyrazami z ramki. 

Norwid napisał wiersz „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie” w ������������������������������������������ 

roku. Było to ������������������������������������������ po śmierci Adama Mickiewicza, którego 

grób znajdował się w �������������������������������������������������� . Norwid �������������������������������������������������� , 

czy grób Mickiewicza zawsze będzie we Francji. W ������������������������������������������ 

przeniesiono ciało Mickiewicza i pochowano na ������������������������������������������ .

6. Zaznacz poprawną odpowiedź. 

1.	 W drugiej części wiersza autor mówi o tym, że:
a)	wybitne osoby są kochane i szanowane za życia i po śmierci
b)	trudny jest los wybitnych osób, nie zawsze są doceniane za życia
c)	wybitne osoby są zawsze bogate

2.	W drugiej i trzeciej części wiersza Norwid opisuje:
a)	życie Mickiewicza
b)	życie wybitnych osób
c)	swoje życie – biedę i oczekiwanie na sławę
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Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Cyprian Kamil Norwid

Moja piosnka
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Moja piosnka Tekst oryginalny 2559

Cyprian Kamil Norwid

Moja piosnka

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba,

Tęskno mi, Panie.

*

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować1 gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą,

Tęskno mi, Panie.

*

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
„Bądź pochwalony!”

Tęskno mi, Panie.
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*

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której, już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej…

Tęskno mi, Panie.

*

Do beztęsknoty i do bezmyślenia,
Do tych, co mają tak za tak, nie za nie
Bez światłocienia,

Tęskno mi, Panie.

*

Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi2?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojej!

Tęskno mi, Panie.
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Przypisy:

1popsować — dziś: popsuć. [przypis edytorski]
2któż o mnie stoi (daw.) — kto o mnie dba. [przypis 

edytorski]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekuła, 
Marta Niedziałkowska.



Cyprian Kamil Norwid

Moja piosnka
Wstęp
Cyprian Kamil Norwid wyjechał z Polski.
Mieszkał za granicą.
Cały czas bardzo tęsknił za Polską.

Tekst wiersza
Panie Boże, tęsknię za moim krajem.
W moim kraju ludzie podnoszą z ziemi okruchy chleba.
Ludzie szanują chleb jako dar od Ciebie.

Panie Boże, tęsknię za moim krajem.
W moim kraju ludzie nie niszczą gniazd bocianów.
Myślą, że gniazda pomagają wszystkim
i nie wolno ich niszczyć.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Panie Boże, tęsknię za moim krajem.
W moim kraju ludzie witają się słowami:
„Bądź pochwalony!”.

Panie Boże, tęsknię za moim krajem.
Tęsknię też do innej rzeczy,
ale nie wiem,
gdzie ona teraz jest.
To była bardzo niewinna rzecz.

Panie Boże, tęsknię za moim krajem.
Tęsknię do ludzi,
którzy zawsze mówią prawdę
i mają jasne zasady.

Panie Boże, tęsknię za moim krajem.
Tęsknię za miejscem,
w którym nikt się o mnie nie martwi.
Tak musi być.
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Warszawa

Warszawa

Do kraju tego tęskno mi, Panie.

Bądź pochwalony! Tęskno mi jeszcze
i do rzeczy innej,
tęskno mi Panie.Do kraju tego

tęskno mi, Panie.

Do szczęścia i miłości tęskno mi, Panie!

Do kraju tego tęskno mi, Panie.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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1. Odpowiedz na pytania.

Z ilu strof składa się wiersz „Moja piosnka”?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ile wersów jest w każdej strofie?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jakie wyrazy powtarzają się po każdej strofie?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Co oznaczają powtarzające się wyrazy?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kto jest bohaterem (podmiotem lirycznym) wiersza?
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Jakie wyrazy zaczynają pierwsze trzy strofy wiersza?
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Co oznaczają te wyrazy?
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symbol znaczenie

1
kruszyna chleba 
podnoszona przez 
uszanowanie

przynoszą szczęście, 
oznaczają nadejście 
wiosny

a

2 bocianie gniazda

powitanie używane 
do dziś, oznacza 
chrześcijańskie 
pozdrowienie

b

3 powitanie „Bądź 
pochwalony” szacunek dla chleba c

2. Połącz symbole z wiersza i ich znaczenie.
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4. Przeczytaj życiorys Norwida. Dlaczego Norwid tak bardzo tęsknił za ojczyzną?
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Wzór:

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������–

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������–

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������–

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������–

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������–

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������–

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������–

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������–

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������–

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������–

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������–

����������������������������������������������������� �����������������������������������������������������–

3. Wypisz z wiersza rymy według wzoru.
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Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Juliusz Słowacki

Testament mój



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

Testament mój Tekst oryginalny 2572

Juliusz Słowacki

Testament mój

Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami;
Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny:

Dziś was rzucam i dalej idę w cień — z duchami,
A jak gdyby tu szczęście było, idę smętny.

Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica1

Ani dla mojej lutni2, ani dla imienia:
Imię moje tak przeszło, jako błyskawica,

I będzie, jak dźwięk pusty, trwać przez pokolenia.
Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach3 przekażcie,

Żem dla ojczyzny sterał4 moje lata młode;
A póki okręt walczył, siedziałem na maszcie,

A gdy tonął, z okrętem poszedłem pod wodę…
Ale kiedyś, o smętnych losach zadumany

Mojej biednej ojczyzny, pozna, kto szlachetny,
Że płaszcz na moim duchu był nie wyżebrany,

Lecz świetnościami moich dawnych przodków świetny.
Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą

I biedne serce moje spalą w aloesie5,
I tej, która mi dała to serce, oddadzą:

Tak się matkom wypłaca świat, gdy proch odniesie…
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Niech przyjaciele moi siędą przy pucharze
I zapiją mój pogrzeb — oraz własną biedę:

Jeżeli będę duchem, to się im pokażę,
Jeśli Bóg mnie uwolni od męki, nie przyjdę…6

Lecz zaklinam: niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec7;

A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie, przez Boga rzucane na szaniec8!

Co do mnie — ja zostawiam maleńką tu drużbę9

Tych, co mogli pokochać serce moje dumne;
Znać, że srogą spełniłem, twardą Bożą służbę,

I zgodziłem się tu mieć niepłakaną trumnę.
Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi

Iść?… taką obojętność, jak ja, mieć dla świata?
Być sternikiem duchami napełnionej łodzi

I tak cicho odlecieć, jak duch, gdy odlata?
Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna10,

Co mi żywemu na nic, tylko czoło zdobi;
Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna,

Aż was, zjadacze chleba — w aniołów przerobi.
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Przypisy:

1dziedzic — spadkobierca. [przypis edytorski]
2lutnia — tu: symbol poezji, sztuki poetyckiej. 

[przypis edytorski]
3podanie — utwór prozatorski, przekazywany ustnie, 

podejmujący ważną tematykę społeczną. Opowiadanie 
dotyczące wydarzeń historycznych lub legendarnych. 
[przypis edytorski]

4sterać — tu: stracić. [przypis edytorski]
5aloes — uprawna roślina lecznicza, używana do 

balsamowania ciał zmarłych; poeta odwołuje się tu właśnie 
do tej praktyki „unieśmiertelniania”. [przypis edytorski]

6Jeżeli będę duchem (…) nie przyjdę — na temat wierzeń 
dotyczących duchów zmarłych i ich kontaktowania się 
z żyjącymi wiele informacji znajduje się w Dziadach Adama 
Mickiewicza. [przypis edytorski]

7kaganiec — rodzaj oświetlenia: naczynie, wewnątrz 
którego płonął ogień; częściej spotyka się formę zdrobn.: 
kaganek). [przypis edytorski]

8szaniec — umocnienie polowe, wyznaczające linię walk; 
składa się z wału i rowu. [przypis edytorski]

9drużba — życzliwość, przyjaźń; tu: grupa przyjaciół. 
[przypis edytorski]

10fatalny — tu: z góry przeznaczony, nieuchronny, 
nieunikniony jak los, fatum. [przypis edytorski]
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Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekuła, 
Olga Sutkowska.



Juliusz Słowacki

Testament mój
Wstęp
Testament to zapisane życzenia i ważne informacje.
Każdy może napisać testament.
Testament czyta się po śmierci jego autora.

Tekst wiersza
Juliusz Słowacki wspomina swoje życie.
Mówi:
„Żyłem z wami. 
Cierpiałem i płakałem z wami.
Pamiętałem o dobrych ludziach. 
Byli dla mnie ważni.
Dziś zostawiam Was.
Umieram. 
Idę tam, 
gdzie trafiają ludzie po śmierci.
Jestem smutny. 
Nie chcę umierać, 
choć życie jest trudne.
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Jestem poetą.
Nie mam dzieci.
Nikt nie będzie o mnie pamiętał w przyszłości”.

Mówi do osób, 
które go znały:
„Powiedzcie innym ludziom, 
że zawsze walczyłem za swoją ojczyznę.
Poświęcałem się dla ojczyzny.
Byłem odważny w trudnych sytuacjach.
Nie uciekałem, walczyłem do końca.
Byłem jak dawni Polacy.

Niech moi przyjaciele spotkają się w nocy.
Niech przyjaciele oddadzą moje serce mojej matce.
Niech usiądą razem, 
żeby mnie wspominać.
Przyjdę do nich, 
jeżeli będę duchem.
Jeżeli pójdę do nieba, 
to nie przyjdę do nich.
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Bardzo proszę, 
żeby ludzie nigdy się nie poddawali.
Nie tracili nadziei.
Mówili innym ludziom ze swojej ojczyzny, 
jak mądrze żyć.
Jeżeli będzie trzeba, 
poświęcali swoje życie dla ojczyzny.

Ja zostawiam tu kilku przyjaciół.
Oni znali mnie i kochali.
Wiedzieli, że moje życie było trudne.
Wiedzieli, 
że niewielu ludzi będzie o mnie pamiętać i płakać po mnie. 
Chciałem walczyć dla ojczyzny jako nieznany człowiek.
Być poetą.
Chciałem uczyć, jak dobrze żyć.  
Umrzeć cicho.
Ale po mojej śmierci coś zostanie.
To będzie moja poezja.
Moje wiersze zmienią ludzi na lepszych”.
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„Balladyna”

„Beniowski”

„Hymn”

„Testament mój”

„Żyłem z wami, cierpiałem
i płakałem z wami.”

„Żem dla ojczyzny sterał moje lata
młode; a póki okręt walczył,

siedziałem na maszcie, a gdy tonął,
z okrętem poszedłem pod wodę.”

„Niech żywi nie tracą nadziei i przed
narodem niosą oświaty kaganiec; 
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie, przez Boga rzucane
na szaniec!”

Zjadacze chleba,
obudźcie się!
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1. Wyszukaj w słowniku, co znaczy wyraz „testament”. Przepisz jego definicję.
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2. Zaznacz poprawną odpowiedź.

„ Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami; 
Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny”

1.	 Ten fragment oznacza, że życie Słowackiego było:
a)	szczęśliwe, bezproblemowe
b)	pełne trudów, ale też dobrych ludzi
c)	pełne obojętności i samotności

„ Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica 
Ani dla mojej lutni, ani dla imienia”

2.	 Ten fragment oznacza, że Słowacki:
a)	miał rodzinę i dzieci, był sławnym poetą
b)	nie miał dzieci, ale był sławnym poetą
c)	nie miał dzieci, jego wiersze były mało znane
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„ Żem dla ojczyzny sterał moje lata młode; 
A póki okręt walczył, siedziałem na maszcie, 
A gdy tonął, z okrętem poszedłem pod wodę…”

3.	 Ten fragment oznacza, że:
a)	Słowacki kochał Polskę i oddał jej swoją młodość.
b)	Słowacki kochał Polskę, ale wyjechał, aby spokojnie żyć.
c)	Słowacki był podróżnikiem i lubił wyjeżdżać.

„ Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą 
I biedne serce moje spalą w aloesie, 
I tej, która mi dała to serce, oddadzą: 
Tak się matkom wypłaca świat, gdy proch odniesie…”

4.	 Ten fragment to:
a)	prośba o piękny pogrzeb
b)	prośba do przyjaciół, aby oddali jego prochy matce
c)	prośba, aby matka była na jego pogrzebie

„ A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, 
Jak kamienie, przez Boga rzucane na szaniec!”

5.	 Ten fragment oznacza, że: 
a)	trzeba się modlić o wolność
b)	trzeba ukrywać się 
c)	trzeba oddać życie w walce o wolność
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6.	 „Zjadacze chleba” to według Słowackiego:
a)	patrioci, którzy walczą
b)	ludzie, którzy umierają za ojczyznę
c)	zwykli ludzie

3. Odpowiedz na pytania.

Kto jest podmiotem lirycznym (osobą mówiącą) w wierszu „Testament mój”?
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Ile strof ma wiersz?
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Ile wersów jest w każdej strofie?
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Kiedy Słowacki napisał „Testament mój”?
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Czy wiersz „Testament mój” mógł być pożegnaniem? Dlaczego tak uważasz?
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W tytule jakiej książki użyto słów z wiersza Juliusza Słowackiego „Jak kamienie, 
przez Boga rzucane na szaniec”?
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Kto jest autorem tej książki?
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Mark Twain

Przygody Tomka 
Sawyera
Tłumaczenie: Jan Biliński

 
Większość przygód, opowiedzianych w tej książce, 

zdarzyła się rzeczywiście; w jednej czy dwóch ja sam byłem 
bohaterem, w innych — moi szkolni koledzy. Huck Finn jest 
portretem z natury. Tak samo Tomek Sawyer, ale nie według 
jednego pierwowzoru: jest on połączeniem charakterów 
aż trzech chłopców, których znałem, może zatem uchodzić 
za pewną kombinację psychologiczną. Dziwne zabobony, 
o których w książce jest mowa, panowały powszechnie wśród 
dzieci i niewolników Zachodu w czasie naszej historii.

Choć głównym celem mojej książki jest zabawienie 
młodzieży, męskiej i żeńskiej — spodziewam się jednak, 
że i dorośli nie będą od niej stronić, drugim bowiem moim 
zamiarem było w zabawnym stylu przypomnieć dorosłym, 
jakimi oni sami kiedyś byli, jak czuli, myśleli, mówili i jakie 
sami płatali figle.

Hartford, 1876
Autor

Wstęp
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Rozdział i
— Tomek!
Cisza.
— Tomek!
Cisza.
— Gdzie go znowu poniosło? Tomek!!
Starsza pani zsunęła okulary na nos i rozejrzała się 

po pokoju ponad szkłami; potem podniosła je na czoło 
i rozejrzała się ponownie. Dla takiego drobiazgu jak Tomek, 
patrzyła przez okulary rzadko — prawie nigdy. Były to 
przecież jej odświętne okulary, świadectwo jej wytwornego 
stylu, w gruncie rzeczy zupełnie niepotrzebne. Tak samo 
dobrze mogłaby patrzeć przez parę żelaznych obrączek. 
Chwilę rozglądała się zdumiona, potem powiedziała bez 
gniewu, ale dość głośno, tak aby meble w pokoju mogły 
ją usłyszeć:

— No, czekaj, jak cię dorwę, to cię…
Nie dokończyła; schyliła się i zaczęła szturchać miotłą 

pod łóżkiem. Aż się zadyszała przy tym, ale na światło 
dzienne wylazł tylko kot.

— Co ja mam z tym chłopakiem. Nigdy nie wiem, gdzie 
on się podziewa!

Podeszła do otwartych drzwi, stanęła na progu i rozejrzała 
się po rachitycznych krzakach pomidorowych porośniętych 
dzikim zielskiem, to znaczy: rozejrzała się po ogrodzie. 
Tomka ani śladu. Zawołała głośno:

— Hop, hop! Tomek!!
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Naraz usłyszała lekki szelest za swoimi plecami. Obróciła 
się w samą porę, aby chwycić przemykającego chłopca 
za kołnierz i uniemożliwić mu ucieczkę.

— A, mam cię! Że też od razu nie pomyślałam o spiżarni! 
Coś tam robił?

— Nic.
— Nic! Popatrz na swoje ręce! I na buzię! Co się tak lepi?
— Nie wiem, ciociu.
— A ja wiem: konfitury! Sto razy ci mówiłam, że złoję ci 

skórę, jak mi tkniesz konfitury. Dawaj rózgę!
— O rany, ciociu! Obejrzyj się! Prędko!
Ciotka Polly odwróciła się gwałtownie, zadzierając ze 

strachu spódnicę do góry. W tej samej chwili chłopiec 
dopadł już wysokiego parkanu i zniknął po drugiej stronie. 
Ciotka stała przez chwilę oszołomiona, a potem wybuchnęła 
serdecznym śmiechem.

— A to urwis! Chyba już nigdy nie zmądrzeję! Tyle razy 
nabrał mnie przecież na ten kawał. Ale nie ma większego 
osła niż stary osioł. I jak można przewidzieć, co ten chłopak 
znowu wymyśli. Zwłaszcza że doskonale wie, na ile może 
sobie pozwolić i ile wytrzymuje moja cierpliwość. Niech 
tylko na chwilę odwróci moją uwagę albo mnie rozśmieszy 
— to już koniec, złość mi mija i nawet nie mogę mu dać 
porządnego klapsa. Och, on o tym świetnie wie. Bóg  
mi świadkiem, że nie spełniam swoich obowiązków 
względem tego chłopca. „Rózeczka dzieciom nigdy  
nie zawadzi” — mówi Pismo Święte.  
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Grzech i męki piekielne ściągam na nas oboje — bo diabeł 
w nim siedzi. Ale, mój Boże, to przecież sierotka. Syn 
mojej świętej pamięci rodzonej siostry. Biedactwo! Ile 
razy mu daruję, mam wyrzuty sumienia, że zaniedbuję 
jego wychowanie, a jak mu złoję skórę — to mało mi serce 
potem nie pęknie z żalu. Tak, życie człowieka zrodzonego 
z niewiasty jest krótkie i pełne trosk, jak mówi Pismo Święte, 
i wielka to prawda. Dziś po południu na pewno pójdzie 
na wagary i za karę będę musiała kazać mu jutro pracować. 
Straszna to będzie rzecz dla niego — pracować w niedzielę, 
gdy inni chłopcy będą mogli bawić się i robić co im się 
podoba. Zwłaszcza, że Tomek z całego serca nie cierpi 
pracy, ale muszę spełnić mój obowiązek, bo inaczej byłabym 
sprawczynią jego wiecznej zguby.

Tomek istotnie poszedł na wagary i świetnie się bawił. 
Wrócił do domu tuż przed kolacją i zabrał się do pomocy 
małemu Murzynkowi w rąbaniu drzewa na podpałkę. 
Pomoc polegała na tym, że Tomek opowiadał Jimowi 
swoje przygody, a Jim wykonywał trzy czwarte pracy. Sid, 
młodszy brat Tomka (a ściśle: brat przyrodni), skończył 
już przydzieloną mu pracę (zbierał drzazgi), bo był to 
chłopiec grzeczny, który nie miał w sobie awanturniczego 
i niespokojnego ducha.

Podczas kolacji Tomek kradł cukier, ilekroć tylko 
nadarzyła się sposobność, zaś ciotka Polly zadawała  
mu podstępne i zdradzieckie pytania, aby wyciągnąć  
z niego kompromitujące zeznania.  
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Jak wszyscy ludzie prostoduszni, uważała się za mistrzynię 
dyplomatycznej przebiegłości i swoje najbardziej przejrzyste 
podstępy miała za cuda niezwykłej przenikliwości.

— Gorąco było dziś w szkole, Tomku? — pytała.
— Tak, ciociu.
— Strasznie gorąco, prawda, Tomku?
— Tak, ciociu.
— I nie miałeś ochoty pójść nad rzekę?
Tomek lekko się zaniepokoił, tknęło go niemiłe 

przeczucie. Spojrzał nieufnie na ciotkę Polly, ale nie wyczytał 
z jej twarzy nic podejrzanego. Odpowiedział więc:

— Nie, ciociu, nie bardzo.
Ciotka wyciągnęła rękę i dotknęła koszuli Tomka.
— Ale teraz nie jest ci już gorąco?
Była bardzo zadowolona z siebie, że w tak sprytny sposób 

sprawdziła, iż koszula jest sucha, a przy tym nikt się nie 
domyśla, do czego zmierza. Ale Tomek już odgadł, czego ma 
się spodziewać i uprzedził jej następne pytanie:

— Kilku chłopaków zmoczyło sobie głowy pod studnią… 
ja też… nawet mam jeszcze mokre włosy, widzisz?

Ciotka była zła, że przeoczyła ten oczywisty fakt 
i że podstęp się nie udał. Nagle olśniła ją nowa, natchniona 
myśl: — Żeby podstawić głowę pod studnię, nie trzeba było 
odpruwać kołnierzyka, który ci przyszyłam, prawda?

Niepokój zniknął z twarzy Tomka. Szybko odpiął bluzę 
i triumfalnie pokazał nienaruszony kołnierzyk.
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— A niech cię! Mogłabym przysiąc, że byłeś na wagarach 
i kąpałeś się w rzece. Jesteś jednak lepszy niż mi się wydawało 
— na razie. Możesz już iść.

Była trochę zła, że zawiodła ją wrodzona przenikliwość, 
ale w gruncie rzeczy ucieszyła się, że Tomek przypadkiem 
zabłąkał się na drogę posłuszeństwa.

Nagle odezwał się Sid:
— Wiesz, ciociu, wydaje mi się, że przyszyłaś kołnierzyk 

białą nitką, a teraz jest przyszyty czarną.
— Co? Jak? Rzeczywiście przyszyłam go białą nitką! 

Tomku!
Ale Tomek nie czekał na ciąg dalszy. Znalazłszy się 

za drzwiami, zawołał:
— Jeszcze za to oberwiesz, Sid!
Siedząc już w bezpiecznym schronieniu, Tomek zbadał 

dwie grube igły, wpięte pod klapą kurtki. Obie były owinięte 
nitkami, jedna czarną, druga białą.

— Gdyby nie Sid, nigdy by się nie połapała — mruknął. 
— Do licha! Raz szyje białą, a raz czarną nitką! Mogłaby 
się wreszcie zdecydować na jedną, bo nigdy nie pamiętam, 
na którą teraz jest kolej. Ale jedno jest pewne — spiorę Sida 
na kwaśne jabłko!

Tomek nie był chodzącym wzorem chłopców. Znał 
wprawdzie taki wzór, ale żywił do niego głęboki wstręt 
i pogardę.
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Dwie minuty później Tomek zapomniał o wszystkich 
swoich zmartwieniach. Nie dlatego, że jego troski były mniej 
dokuczliwe niż te, które dręczą dorosłych, ale po prostu 
dlatego, że nowe, wspaniałe zainteresowanie przegnało je 
na jakiś czas z głowy.

To nowe zainteresowanie dotyczyło bardzo oryginalnej 
metody gwizdania, którą zdobył od pewnego Murzyna. Teraz 
pałał żądzą wypróbowania tej sztuki. Był to jakby osobliwy 
ptasi świergot, polegający na tym, że w króciutkich odstępach 
czasu należało lekko uderzać językiem o podniebienie. 
Dzięki pilności i wytrwałości Tomek opanował wkrótce 
tę metodę do mistrzostwa. Z ustami pełnymi melodii, 
a duszą pełną uniesienia szedł teraz ulicą i doznawał uczucia 
astronoma, który odkrył nową planetę — z tym, że radość 
chłopca była niewątpliwie większa.

W ten długi letni wieczór było jeszcze zupełnie jasno. 
Nagle Tomek przestał gwizdać. Stał przed nim ktoś obcy: 
chłopak odrobinę wyższy od niego. Pojawienie się nowego 
przybysza, nieważne jakiego wieku i płci, stanowiło w małej 
mieścinie St. Petersburg wstrząsające wydarzenie.

Chłopiec był porządnie ubrany, nawet zbyt porządnie 
jak na dzień powszedni. Zdumiewające! Czapkę miał 
niczym prosto z wystawy! Niebieska sukienna bluza, zapięta 
na wszystkie guziki, była nowa i elegancka, tak samo 
spodnie. Na nogach miał buty, chociaż to był tylko piątek! 
Miał nawet kokardę z barwnej wstążki! Było w nim w ogóle 
coś wielkomiejskiego, co oburzyło Tomka aż do głębi.  
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Im dłużej pożerał wzrokiem to wspaniałe zjawisko, im 
wyżej zadzierał nosa w pogardzie dla jego elegancji, tym 
nędzniejszy wydawał mu się jego własny wygląd. Obaj 
chłopcy milczeli. Gdy jeden się poruszył, poruszył się 
i drugi — ale tylko bokiem i w kółko. Cały czas mierzyli się 
wzrokiem. Wreszcie Tomek powiedział:

— Chcesz oberwać?
— Tylko spróbuj!
— Zaraz mogę to zrobić.
— Nie dasz rady.
— Spokojna głowa.
— Nie wierzę!
— Przekonasz się!
— Nie!
— Tak!
Pełne napięcia milczenie. Potem Tomek zaczął na nowo:
— Jak się nazywasz?
— A co cię to obchodzi?
— Jak będę chciał, to będzie mnie obchodzić.
— To czemu nie chcesz?
— Jak będziesz dużo gadał, to zechcę.
— Dużo, dużo, dużo!… No i co?
— Myślisz, że jesteś taki wielki elegant, co? Mógłbym 

sobie jedną rękę przywiązać na plecach, a drugą cię sprać, 
gdybym tylko chciał.

— To czemu tego nie zrobisz? Ciągle tylko gadasz, 
że możesz.
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— Nie zaczynaj, bo ci dołożę.
— Phi! Takich jak ty widziałem już wielu.
— Też mi ważny elegancik! Hu, hu, co 

za prześliczny kapelusik!
— Jak ci się tak bardzo nie podoba, to mi go zdejmij. Ale 

nieprędko się potem wyliżesz.
— Kłamiesz!
— Ty sam kłamiesz!
— Tchórz! Chciałby się bić, a trzęsie portkami ze strachu!
— Zjeżdżaj stąd!
— Zamknij się, bo cię stuknę kamieniem w łeb!
— Czyżby?
— Zobaczysz!
— Więc czemu tego nie robisz? Ciągle tylko gadasz! 

Po prostu się boisz!
— Wcale się nie boję!
— Trzęsiesz się ze strachu!
— Nie!
— Tak!
Znowu zamilkli. Znowu zaczęło się wzajemne okrążanie 

i mierzenie oczami. Wreszcie stanęli w pozycji bojowej.
— Wynoś się stąd! — krzyknął Tomek.
— Sam się wynoś!
— Nie chce mi się!
— Mnie też!
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Stali tak naprzeciw siebie, wysunąwszy po jednej nodze 
dla lepszej równowagi, i dysząc nienawiścią, z całej siły 
napierali na siebie. Żaden jednak nie mógł uzyskać przewagi. 
Wreszcie, czerwoni z wysiłku jak buraki, z zachowaniem 
wszelkich ostrożności odstąpili od siebie.

— Ty szczeniaku! — rzucił Tomek. — Powiem 
o wszystkim mojemu starszemu bratu, on cię załatwi 
małym palcem.

— Gwiżdżę na twojego starszego brata! Mój brat 
jest większy od twojego. Przerzuci go przez ten parkan 
jedną ręką.

(Oczywiście bracia byli zmyśleni).
— Kłamiesz!
— Gadaj sobie dalej!
Tomek dużym palcem u nogi narysował na ziemi kreskę 

i powiedział:
— Spróbuj przekroczyć tę linię, a stłukę cię na miazgę.
Nieznajomy natychmiast przekroczył kreskę, mówiąc:
— Zobaczymy, czy naprawdę to zrobisz.
— Nie zbliżaj się do mnie! Uważaj!
— No, miałeś coś zrobić! Na co czekasz?
— Do licha! Za marny grosz to zrobię!
Nieznajomy wyciągnął z kieszeni dwie drobne monety 

i szyderczo nadstawił je Tomkowi. Tomek uderzeniem strącił 
pieniądze na ziemię.

W okamgnieniu chłopcy rzucili się na siebie i sczepieni 
jak dwa zaciekłe koguty, zaczęli się tarzać po ziemi.  
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Targali się za włosy, szarpali ubrania, okładali się pięściami, 
rozdrapywali nosy i okrywali kurzem i sławą. Wreszcie 
sytuacja poczęła się krystalizować. Wśród bitewnej kurzawy 
pojawił się Tomek, siedzący okrakiem na wrogu i młócący 
go pięściami.

— Masz dosyć? — wysapał.
Chłopak usiłował wyrwać się z uścisku i ryczał 

wniebogłosy, głównie ze złości.
— Masz dosyć? — i Tomek zaczął młócić na nowo.
Wreszcie chłopak wykrztusił: „dosyć” i Tomek puścił go, 

mówiąc:
— Zapamiętaj to sobie! Na przyszłość dobrze uważaj, 

z kim zaczynasz!
Nieznajomy odszedł szybko, otrzepując ubranie, 

płacząc i pociągając nosem. Raz po raz oglądał się za siebie 
i wygrażał Tomkowi, co mu zrobi, gdy następnym razem 
dorwie go w swoje ręce. Tomek odpowiedział szyderczym 
śmiechem i z miną zwycięzcy ruszył do domu. Ledwie się 
jednak odwrócił, tamten rzucił w Tomka kamieniem i trafił 
go między łopatki. Potem pędem rzucił się do ucieczki. 
Tomek gonił zdrajcę aż do domu i przy okazji dowiedział się, 
gdzie mieszka. Jakiś czas patrolował przy bramie, wzywając 
nieprzyjaciela, by stanął z nim do walki. Ale nieprzyjaciel 
tylko stroił do niego miny przez okno. Wreszcie pojawiła 
się matka nieprzyjaciela, nazwała Tomka złym, wstrętnym, 
ordynarnym chłopakiem i kazała mu odejść. Odszedł więc, 
ale zapowiedział, że jeszcze go dostanie w swoje ręce.
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Tego wieczora Tomek bardzo późno wrócił do domu. 
Kiedy ostrożnie wchodził przez okno, wpadł prosto 
na ciotkę, czyhającą na niego w zasadzce. Gdy zobaczyła, 
w jakim stanie znajduje się jego ubranie, z całą stanowczością 
postanowiła skazać go w niedzielę na ciężkie roboty.

Rozdział ii
Nadszedł sobotni ranek. Słońce świeciło promiennie, cały 

świat dyszał radością lata i kipiał życiem. W każdym sercu 
dźwięczała muzyka, a jeśli serce było młode, pieśń sama 
cisnęła się na usta. Uśmiech był na każdej twarzy i wiosna 
w każdym ruchu. Akacje okryły się kwieciem, powietrze 
przepojone było zapachem kwiatów.

Niedalekie wzgórza, spoglądające ze swej wyniosłości 
na miasteczko, pełne były zieleni i kusiły obietnicą ciszy, 
szczęścia i beztroskich marzeń.

Na bocznej uliczce pojawił się Tomek z wiadrem 
rozrobionego wapna i pędzlem na długim trzonku. 
Spojrzał na parkan i wszelka radość zgasła na jego twarzy, 
a dusza pogrążyła się w głębokim smutku. Parkan miał 
trzydzieści metrów długości i ponad dwa metry wysokości! 
Świat wydał się Tomkowi otchłanią, a życie nieznośnym 
ciężarem. Z westchnieniem zanurzył pędzel i przejechał nim 
po najbliższej desce. Machnął pędzlem jeszcze dwa razy, 
porównał znikomą zamalowaną powierzchnię z ogromem, 
jaki pozostał jeszcze do pomalowania i usiadł pod płotem 
zupełnie załamany.
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Z bramy, z wiadrem na wodę, wybiegł w podskokach Jim. 
Śpiewał piosenkę „Buffalo Bill”. Noszenie wody z miejskiej 
studni zawsze było w oczach Tomka czymś haniebnym, ale 
teraz zupełnie inaczej to ocenił. Przypomniał sobie, jakie 
wspaniałe towarzystwo zbiera się przy pompie. Chłopcy 
i dziewczęta — biali, Murzyni, Mulaci — czekają tam 
na swoją kolej, zamieniając się przy tym zabawkami, kłócąc, 
bijąc, baraszkując, czyli jak najlepiej uprzyjemniając sobie 
czas. Przypomniał też sobie, że chociaż do studni było 
niecałe dwieście kroków, Jim nigdy nie wracał z wodą przed 
upływem godziny — a najczęściej trzeba go było dopiero 
stamtąd sprowadzać.

— Słuchaj, Jim — powiedział — ja pójdę po wodę, a ty tu 
trochę pomaluj za mnie.

Jim pokręcił głową i odpowiedział:
— Nie móc, paniczu. Pani kazać mi iść po wodę 

i nigdzie się nie zatrzymywać. Ona powiedzieć, że panicz 
Tomek będzie chcieć, żeby Jim malować za niego, ale ona 
kazać mi pilnować swojej roboty. Ona sama chcieć uważać 
na panicza malowanie.

— Oj, Jim, nie przejmuj się tym, co ona mówi. Zawsze 
tak gada. Daj mi wiaderko, wrócę za minutę. Ciotka nawet 
nie zauważy.

— Nie móc, paniczu. Pani mi głowę urwać, ona na pewno 
tak zrobić.

— Ona? Przecież ona nie ma pojęcia o biciu! Najwyżej 
postuka naparstkiem po głowie. Kto by się tym przejmował! 
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Ciotka tylko dużo gada, ale gadanie nie boli, chyba że zacznie 
lamentować. Słuchaj, Jim, dam ci moją szklaną kulkę, wiesz, 
tę białą.

Jim zaczął się wahać.
— Biała kulka, Jim, to coś wspaniałego.
— Ach! Ona być taka śliczna! Ale paniczu, Jim strasznie 

się bać pani!
Jim był tylko człowiekiem. Pokusa była za wielka. 

Odstawił wiadro i stał się właścicielem białej kulki. W chwilę 
potem uciekał, aż się za nim kurzyło z wiadrem i obolałym 
grzbietem; Tomek malował z zapałem, a ciotka Polly wracała 
z pola bitwy z pantoflem w ręce i triumfem w oczach.

Energia Tomka wkrótce osłabła. Oczyma duszy widział 
przedsięwzięcia, które planował na dzisiaj i zrobiło mu się 
strasznie smutno. Niedługo zaczną tędy przebiegać inni 
chłopcy, wolni, pędzący na różne wspaniałe wyprawy i będą 
z niego kpić, że musi pracować — sama myśl o tym paliła 
go żywym ogniem. Wydobył cały swój majątek i poddał 
go dokładnym oględzinom: szczątki zabawek, szklane 
kulki do gry i bezimienne rupiecie. Wystarczyłoby tego do 
opłacenia krótkiego zastępstwa w robocie, ale na pewno nie 
wystarczyłoby do kupienia choćby pół godziny wolności. 
Włożył więc z powrotem do kieszeni swoje ubogie skarby 
i pożegnał się z myślą o przekupieniu chłopców. Nagle, w tej 
najczarniejszej rozpaczy, spłynęło na niego natchnienie. 
Potężne, olśniewające natchnienie.
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Wziął pędzel do ręki i z całym spokojem zabrał się do 
roboty. Właśnie Ben Rogers pojawił się na horyzoncie, ten 
sam Ben, którego złośliwości Tomek obawiał się najbardziej. 
Ben nadchodził w podskokach, co dowodziło, że było mu 
lekko na sercu i że zamierzenia jego były wielkie. Zajadał 
jabłko, a w wolnych chwilach wydawał z siebie przeciągłe 
głębokie tony, po których następowały basowe pohukiwania: 
bom — bom — bom — gdyż był właśnie parowcem.

Kiedy znalazł się blisko Tomka, zwolnił biegu, zajął 
środek ulicy, przechylił się na prawo i zaczął majestatycznie 
dobijać do brzegu, bo przedstawiał w tej chwili okręt 
„Wielka Missouri” i miał dziewięć stóp zanurzenia. Był 
równocześnie statkiem, kapitanem, dzwonkiem okrętowym 
i stał w wyobraźni na własnym mostku kapitańskim, wydając 
rozkazy i bezzwłocznie je wykonując.

— Stop, kapitanie! Dzyń-dzyń-dzyń!
Droga się kończyła, więc zaczął powoli skręcać 

na boczną ścieżkę.
— Cała wstecz! Dzyń-dzyń-dzyń!
Opuścił ręce i trzymał je sztywno wyprężone przy sobie.
— Prawa wstecz! Dzyń-dzyń! Uuuuu! — Prawa ręka 

zataczała teraz wielkie łuki, bo była właśnie kołem sterowym, 
mającym 30 metrów obwodu.

— Lewa wstecz! Dzyń-dzyń! Uuuuu! Prawa stop! Wolno 
naprzód! Dzyń-dzyń-dzyń! Uuuuu! Hej, chłopcy, rzucić 
kotwicę! Gdzie cuma? Dzyń-dzyń-dzyń! Kotwica rzucona, 
kapitanie! Szszy! Szszszy! (próbowanie wentyli).
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Tomek malował, nie zwracając najmniejszej uwagi 
na wspaniały parowiec.

Ben zdziwił się ogromnie, a po chwili odezwał się:
— He, he, he! Ale cię wrobili!
Jedyną odpowiedzią było milczenie. Tomek okiem 

artysty ocenił ostatnie pociągnięcie pędzla na parkanie, 
poprawił delikatnie i ponownie w skupieniu ocenił wynik. 
Ben podszedł do niego. Tomkowi ciężko było ukryć 
swoją ochotę na jabłko, ale nie odrywał się od pracy.Ben 
zapytał ironicznie:

— Co, stary, musisz dzisiaj pracować?
— Ach! To ty, Ben? Wcale cię nie zauważyłem.
— Wiesz, idę się kąpać, a ty? Aha, zapomniałem, że ty 

wolisz pracować…
Tomek obejrzał kolegę od stóp do głowy 

i zapytał zdziwiony:
— Co nazywasz pracą?
— Jak to, czy malowanie nie jest pracą?
Tomek znów zabrał się do malowania 

i odpowiedział niedbale:
— Może to jest praca, a może i nie. Wiem tylko, że tak się 

podoba Tomkowi Sawyerowi.
— Nie gadaj, że lubisz malować parkany.
Pędzel nie ustawał w pracy.
— Czy lubię? Głupie pytanie. Nie codziennie trafia się 

człowiekowi taka gratka, żeby malować parkan.
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To zupełnie zmieniało postać rzeczy i całą sprawę ukazało 
w nowym oświetleniu. Ben przestał jeść jabłko. Tomek 
z najwyższą uwagą malował pędzlem po deskach, cofał 
się, oceniał swoje dzieło, tu i ówdzie poprawiał; sprawiał 
wrażenie całkowicie pochłoniętego tymi czynnościami. Ben 
śledził każdy jego ruch. Coraz bardziej go to interesowało. 
Nagle powiedział:

— Słuchaj, Tomek, daj mi trochę pomalować!
Tomek zastanowił się przez chwilę. Już miał się zgodzić, 

ale zmienił zamiar.
— Nie, Ben, to niemożliwe. Wiesz, ciotce Polly strasznie 

zależy na tym parkanie, zwłaszcza tutaj, od strony ulicy, sam 
rozumiesz… Gdyby to było gdzieś za domem, to ostatecznie 
mógłbyś spróbować, ale w tym miejscu raczej nie… Ciotka 
jest niemożliwie wymagająca. To musi być zrobione bardzo 
dokładnie. Nie wiem, czy na tysiąc, a nawet na dwa tysiące 
chłopaków, znajdzie się choć jeden, który umiałby to zrobić 
naprawdę porządnie.

— Co ty mówisz? Słuchaj, daj mi spróbować! Tylko 
mały kawałeczek! Ja bym ci pozwolił, gdybym był 
na twoim miejscu.

— Ben, zrozum, ja bym ci też pozwolił, ale ciotka Polly! 
Wiesz, Jim chciał malować — nie pozwoliłem, nawet Sid 
chciał — też nie pozwoliłem. Zrozum moje położenie. 
Gdybyś zaczął malować i coś ci nie wyszło…

— Tomku, proszę cię, będę bardzo uważał! Dam ci 
kawałek mojego jabłka!



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2605Przygody Tomka Sawyera Tekst oryginalny

— No dobrze… albo nie… nie mogę…
— Dam ci całe jabłko!
Tomek oddał wreszcie pędzel, z niechęcią na twarzy, 

a wielką radością w sercu. I podczas gdy niedawny parowiec 
„Wielka Missouri” pracował w pocie czoła, niedoszły artysta 
siedział sobie opodal na beczce, machał nogami, zajadał 
jabłko i upatrywał w myślach nowe niewinne ofiary.

Materiału nie brakło. Co chwila zjawiali się kolejni chłopcy.
Każdy przychodził z zamiarem pośmiania się z Tomka i każdy 
zostawał, żeby malować. Kiedy Ben się zmęczył, z łaski 
Tomka przyszła kolej na Billego w zamian za niezupełnie 
jeszcze podarty latawiec; a gdy i Bill miał już dosyć, prawo 
bielenia parkanu nabył Johnny za zdechłego szczura i kawałek 
sznurka, na którym można nim było wywijać. I tak dalej, i tak 
dalej, godzina za godziną. A kiedy słońce zaczęło chylić się ku 
zachodowi, Tomek, który rano był jeszcze nędzarzem, teraz 
stał się bezkonkurencyjnym bogaczem. Oprócz wcześniej 
wymienionych przedmiotów miał dwanaście szklanych kulek, 
połamane organki, kawałek niebieskiego szkła od butelki, 
przez które można było patrzeć, szpulkę do nici, klucz, który 
niczego nie otwierał, kawałek kredy, szklany korek od karafki, 
ołowianego żołnierzyka, dwie kijanki, sześć kapiszonów,  
kota z jednym okiem, mosiężną kołatkę do drzwi, psią obrożę, 
rękojeść noża, cztery skórki z pomarańczy i starą rozbitą  
ramę okienną. Przy tym czas spędził bardzo przyjemnie 
w błogim nieróbstwie, cały dzień miał towarzystwo, a parkan 
pokryty został trzema warstwami wapna.  
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Na szczęście dla chłopców zabrakło bielidła, bo byłby ich 
wszystkich doprowadził do bankructwa.

Tomek uznał, że świat mimo wszystko nie jest taki zły. 
Sam o tym nie wiedząc, odkrył wielkie prawo ludzkich 
działań, a mianowicie: — jeśli chcemy obudzić w dorosłym 
lub dziecku pragnienie jakiejś rzeczy, musimy ją przedstawić 
jako bardzo trudną do osiągnięcia. Gdyby był wielkim 
filozofem (takim jak autor tej książki), to pojąłby, że pracą 
jest to, co musimy robić, a przyjemnością — to czego 
robić nie musimy. Zrozumiałby wówczas, że wyrabianie 
sztucznych kwiatów lub chodzenie w kieracie jest ciężką 
pracą, natomiast granie w kręgle albo wspinanie się 
na Mount Blanc jest tylko przyjemnością. Wielu bogatych 
panów w Anglii tłucze się powozem, zaprzężonym w czwórkę 
koni, dwadzieścia lub trzydzieści kilometrów w upale — 
bo ta przyjemność kosztuje ich dużo pieniędzy, ale niechby 
im ktoś kazał robić to samo za wynagrodzenie, zaczęliby to 
uważać za pracę i woleliby z niej zrezygnować.

Rozdział iii
Tomek stanął przed ciotką Polly. Siedziała przy otwartym 

oknie przytulnego, zacisznego pokoju, który był jednocześnie 
sypialnią, jadalnią, bawialnią i czytelnią. Balsamiczny zapach 
lata, niczym niezmącona cisza, woń kwiatów, usypiające 
brzęczenie pszczół — rozmarzyły starszą panią. Kiwała się 
sennie nad robótką, a jedyny towarzysz ciotki, kot, drzemał 
na jej kolanach. Okulary przezornie odsunęła na siwe włosy. 
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Była przekonana, że Tomek już dawno zdezerterował, więc 
zdziwiła się niepomiernie, gdy ujrzała go wkraczającego bez 
obawy w zasięg jej rąk.

— Czy mogę teraz iść się bawić, ciociu? — 
zapytał grzecznie.

— A ile zrobiłeś?
— Wszystko, ciociu.
— Nie kłam, Tomku. Wiesz, że tego nie znoszę.
— Nie kłamię, ciociu, zrobiłem wszystko.
Ciotka nie bardzo wierzyła słowom Tomka, wyszła więc, 

aby osobiście obejrzeć wynik jego pracy. Byłaby zadowolona, 
gdyby oświadczenie siostrzeńca sprawdziło się choć w jednej 
piątej części. Toteż zdumienie jej nie miało granic, kiedy 
zobaczyła cały parkan kilkakrotnie starannie pokryty białą 
farbą i to z taką gorliwością, że nawet na ziemi ciągnął się 
wzdłuż parkanu biały pas.

— Coś podobnego! No, no! Trzeba przyznać, że potrafisz 
pracować, jeśli ci się tylko chce — powiedziała w przypływie 
szczerego podziwu i natychmiast osłabiła komplement 
komentarzem: — Niestety, muszę stwierdzić, że bardzo 
rzadko ci się chce. No, idź się bawić, ale proszę cię, żebyś 
wrócił do domu jeszcze w tym tygodniu, bo inaczej 
dostaniesz lanie.

Była tak oszołomiona i olśniona blaskiem czynu Tomka, 
że zaprowadziła go do spiżarni, wybrała najładniejsze jabłko 
i wręczyła mu je, wygłaszając przy tym wzruszające kazanie 
o podwójnej słodyczy nagrody, którą zdobyło się uczciwą pracą.  
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Właśnie gdy kończyła swoją mowę zręcznie dobraną sentencją 
z Pisma Świętego, Tomek za jej plecami świsnął kawałek placka.

Wybiegając z domu, ujrzał Sida wchodzącego na piętro 
po zewnętrznych schodach. Glina była pod ręką… 
W powietrzu zaroiło się od kul. Świstały wokół uszu Sida, 
niczym grad; zanim ciotka Polly zdążyła się zorientować 
i nadbiec z odsieczą, kilka kulek weszło już w bezpośredni 
kontakt z ciałem brata, a Tomek w ekspresowym tempie 
przeskoczył parkan i zniknął. Była tam wprawdzie furtka, ale 
nigdy nie miał czasu, żeby z niej skorzystać. Teraz dopiero 
doznał prawdziwej ulgi: rachunek z Sidem za zwrócenie 
ciotce uwagi na czarną nitkę był wyrównany.

Tomek okrążył szereg domów i wyszedł na tyły stajni 
ciotki. Poczuł się teraz bezpieczny przed karzącą ręką 
sprawiedliwości, pośpieszył więc w stronę rynku, gdzie 
zgodnie z umową spotykały się dwie nieprzyjacielskie armie 
chłopców, by stoczyć zażartą bitwę. Tomek był generałem 
jednej z nich, a jego serdeczny przyjaciel, Joe Harper — 
generałem drugiej. Obaj wielcy wodzowie nie zniżali się do 
osobistego udziału w walce — od tego byli zwykli żołnierze 
— siedzieli sobie razem na pagórku i kierowali operacjami 
wojennymi, wysyłając rozkazy przez adiutantów.

Po długiej i zaciętej walce armia Tomka odniosła 
wspaniałe zwycięstwo. Potem nastąpiło podsumowanie  
starć wojennych, określenie liczby zabitych, wymiana  
jeńców, uzgodnienie przyczyn następnego konfliktu 
zbrojnego i ustalenie daty nieuniknionej bitwy.  
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Wreszcie obie armie zgodnie odmaszerowały, a Tomek sam 
ruszył w drogę powrotną.

Przechodząc koło domu, w którym mieszkał Jeff 
Thatcher, ujrzał w ogrodzie nieznajomą dziewczynkę. Słodką 
błękitnooką istotkę, o jasnych włosach splecionych w dwa 
długie warkocze, ubraną w białą letnią sukienkę i haftowane 
spodenki. Świeżo ukoronowany zwycięstwem bohater 
poległ od razu bez jednego wystrzału. Pewna Amy Lawrence 
w okamgnieniu zniknęła z jego serca, nie zostawiając 
po sobie nawet najmniejszego wspomnienia. Dotąd zdawało 
się Tomkowi, że kocha ją do szaleństwa, że ją ubóstwia, teraz 
przekonał się, że było to tylko przelotne, nic nie znaczące 
uczucie. Przez kilka długich miesięcy zabiegał o jej względy, 
a ona zaledwie przed tygodniem wyznała mu swoją miłość. 
Przez siedem dni był najszczęśliwszym i najdumniejszym 
chłopcem pod słońcem, ale w tej jednej chwili Amy ulotniła 
się z jego serca jak przypadkowy gość, którego czas wizyty 
już minął.

Rzucał teraz nowemu aniołowi ukradkowe i rozmodlone 
spojrzenia, aż wreszcie spostrzegł, że i ona go zauważyła. 
Wówczas udał, że nic nie wie o jej obecności i zaczął 
na wszystkie, właściwe chłopcom, głupkowate sposoby 
„popisywać się”, aby wprawić ją w podziw. Trwało to jakiś czas. 
Gdy wreszcie, wśród karkołomnych produkcji gimnastycznych, 
zerknął ukradkiem w jej stronę, stwierdził z bólem serca, 
że anioł zamierza iść do domu. Podszedł więc do parkanu 
i oparł się o niego pogrążony w melancholijnym smutku.  
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Miał słabą nadzieję, że dziewczynka zatrzyma się może 
choć na chwilę. I rzeczywiście, zanim zniknęła w drzwiach, 
przystanęła na schodkach. Tomek westchnął boleściwie, gdy 
noga jej stanęła na progu, ale natychmiast twarz zajaśniała 
mu radością: tuż przed wejściem do domu dziewczynka 
przerzuciła mu stokrotkę przez parkan.

Podbiegł do kwiatka, lecz o dwa kroki przed nim 
zatrzymał się gwałtownie, przysłonił oczy ręką i zaczął 
patrzeć w głąb ulicy, jakby nagle zauważył tam coś niezwykle 
ciekawego. Potem podniósł z ziemi słomkę i odchylając 
głowę w tył, w skupieniu balansował nią na nosie. W trakcie 
tych czynności nieznacznie przysuwał się do stokrotki. 
Wreszcie nakrył ją bosą stopą, zręcznie podniósł palcami 
nogi i — pognał ze swoim skarbem, znikając za zakrętem 
ulicy. Zniknął jednak tylko na małą chwilkę, jakiej potrzeba 
było do przypięcia kwiatka pod bluzą, aby znalazł się 
w bezpośredniej bliskości serca, a może żołądka — Tomek 
nie był za dobry w anatomii.

Wrócił pod parkan i popisywał się pod nim aż do nocy. 
Ale dziewczynka już się nie pokazała, choć Tomek pocieszał 
się, że może stała gdzieś za firanką i widziała dowody jego 
gwałtownej miłości. Z głową pełną cudownych marzeń 
powlókł się wreszcie do domu, chociaż serce ciągnęło go 
w drugą stronę.

Podczas kolacji był w tak podniosłym nastroju, że ciotka 
zastanawiała się, co znowu w niego „wstąpiło”.  
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Dostał porządną burę za obrzucenie Sida gliną, ale ani trochę 
go to nie wzruszyło. Pod samym nosem ciotki próbował 
kraść cukier i w końcu dostał za to po łapach.

— Ciociu, czemu nie bijesz Sida, kiedy robi to samo? — 
zapytał.

— Bo Sid nie dręczy człowieka tak jak ty. Gdybym tylko 
spuściła cię z oczu, zaraz wlazłbyś cały do cukierniczki.

Po chwili ciotka wyszła do kuchni. Sid, pewny swojej 
nietykalności, a zarazem chcąc dokuczyć Tomkowi, sięgnął 
bezczelnie po cukierniczkę. Tego było stanowczo za wiele. 
Wtem cukierniczka wyślizgnęła się Sidowi z ręki, spadła 
na podłogę i stłukła się. Tomek był wniebowzięty. Przygryzł 
język i nie powiedział ani słowa. Postanowił sobie w duchu, 
że będzie milczał nawet wtedy, gdy przyjdzie ciotka. Będzie 
milczał jak grób, aż ciotka sama zapyta, kto to zrobił. 
Wówczas dopiero powie i cóż to będzie za wspaniałe 
przedstawienie widzieć, jak ta chodząca doskonałość 
oberwie lanie! Serce jego było tak przepojone szczęściem, 
że ledwie mógł usiedzieć, gdy ciotka wróciła z kuchni 
i stojąc nad stłuczoną cukierniczką, ciskała sponad okularów 
pioruny gniewu.

„Zaraz się zacznie” — pomyślał — i w tej samej chwili 
leżał jak długi na ziemi. Groźna ręka podniosła się, by 
ponowić uderzenie, gdy Tomek zawołał:

— Za co mnie bijesz, ciociu? To Sid stłukł cukierniczkę!
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Ciotka Polly zamarła. Jakby piorun w nią strzelił. 
Tomek z satysfakcją oczekiwał teraz gorącego współczucia. 
Tymczasem ciotka, odzyskawszy mowę, powiedziała tylko:

— No, na darmo i tak nie dostałeś. Jestem pewna, że masz 
na sumieniu jakąś inną psotę ukrytą przede mną.

Czuła straszliwe wyrzuty sumienia i z serca wyrywały jej 
się na usta jakieś ciepłe, pełne miłości słowa, ale zostałyby 
one odebrane jako przyznanie się do winy, a na to nie 
pozwalały względy wychowawcze. Nie powiedziała więc nic 
i ze zgryzotą w sercu poszła do swoich zajęć.

Nadąsany Tomek siedział w kącie i rozczulał się 
nad sobą. Wiedział, że ciotka w głębi duszy błaga go 
na kolanach o przebaczenie i świadomość tego dawała 
mu mściwe zadowolenie. Ale postanowił być twardy: nie 
przebaczy ciotce i będzie udawał, że nie widzi jej chęci do 
pojednania.Z zamglonych łzami oczu ciotki co chwilę padało 
w jego stronę tęskne, pełne bólu spojrzenie, lecz zawziął się, 
aby nie rozumieć, co ono znaczy. Oczyma duszy widział już, 
jak leży na łóżku umierający; ciotka pochyla się nad nim, 
błagając go o jedno słowo przebaczenia, ale on odwraca się do 
ściany i umiera w milczeniu. Ach, co się wtedy będzie działo 
w jej duszy! Potem wyobraził sobie, jak go przynoszą do domu, 
wyciągniętego z rzeki, nieżywego. Włosy mokre i zlepione, 
ręce zimne, lecz biedne udręczone serce nareszcie znalazło 
ukojenie. Ciotka rzuca się na niego, szlocha i rozpacza, 
błaga Boga, aby jej oddał ukochanego chłopca. Będzie wtedy 
przysięgać, że już przenigdy nie skrzywdzi go ani nie obrazi! 
Ale on leży bez ruchu, zimny i śmiertelnie blady — biedny 
mały męczennik, którego cierpienia nareszcie się skończyły.
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Tak się przejął swoimi wymyślonymi nieszczęściami, 
że zaczął chlipać z żalu nad sobą. Niemal dusił się własnymi 
łzami, które nieprzerwanym potokiem płynęły mu z oczu 
i kapały z końca nosa. To roztkliwianie się nad swoją niedolą 
sprawiało mu taką przyjemność, że za nic w świecie nie 
dopuściłby, żeby jakakolwiek ziemska radość zmąciła tę 
błogą boleść. Jego tragiczne przeżycia były na to zbyt święte. 
Wszelkie pocieszenie byłoby w tej chwili niemiłym zgrzytem. 
Toteż gdy do pokoju wbiegła tanecznym krokiem kuzynka 
Mary, szczęśliwa, że po spędzeniu jednego tygodnia na wsi, 
znowu jest w domu, Tomek wstał i okryty czarną chmurą 
smutku wyszedł jednymi drzwiami, gdy ona drugimi wniosła 
śpiew i słońce.

Z daleka omijał miejsca, gdzie bywali jego koledzy, szukał 
samotnych i ponurych zakątków, które odpowiadały jego 
nastrojowi. Skusiła go tratwa na rzece. Usiadł na jej krawędzi 
i wpatrywał się w posępną wodę. Gdyby tak można było 
utonąć za jednym zamachem, bez bólu, z pominięciem 
wszystkich niewygód, jakie natura wyznaczyła kandydatom 
na topielców.

Nagle przypomniał sobie o kwiatku. Wyjął go. 
Był pognieciony i zwiędły, co napoiło Tomka jeszcze 
rozkoszniejszą boleścią. Zadawał sobie pytanie,  
czy ona żałowałaby go, gdyby o wszystkim wiedziała?  
Czy płakałaby? Czy chciałaby objąć go za szyję i pocieszyć? 
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Czy też może odwróciłaby się od niego obojętnie, jak ten cały 
obłudny świat?

Te obrazy tak wyolbrzymiały jego rozkoszne cierpienia, 
że wciąż do nich powracał i oglądał ze wszystkich stron, 
aż od tego ciągłego oglądania zbladły i spowszedniały. 
Podniósł się więc z ciężkim westchnieniem i poszedł w mrok.

Około godziny dziesiątej wieczorem przechodził pustą 
ulicą obok domu, gdzie mieszkało jego nieznajome bóstwo. 
Przystanął na chwilę. Nadstawił uszu, ale nic nie usłyszał. 
Na piętrze padał na firankę słaby blask świecy. Czy ten pokój 
był uświęcony jej obecnością? Przeskoczył przez parkan, 
przekradł się pomiędzy klombami i stanął pod oknem. Długo 
spoglądał na nie z uczuciem.Potem położył się na plecach 
i skrzyżował ręce na piersiach, trzymając w nich zwiędły 
kwiatek. Tak pragnął umrzeć, samotny, wygnany w daleki 
zimny świat, bezdomny, pozbawiony jednej przyjaznej 
ręki, która starłaby mu z czoła śmiertelny pot, i kochającej 
twarzy, która pochyliłaby się nad nim ze współczuciem, 
kiedy nadejdzie wielka chwila konania. Tak też powinna 
go zobaczyć ona, gdy wyjdzie, aby popatrzeć na piękny 
poranek. Czy spadłaby wówczas z jej oczu choć jedna łza 
na jego biedne, martwe zwłoki? Czy westchnęłaby choć 
na widok tego młodego, kwitnącego życia, tak przedwcześnie 
i brutalnie ściętego nielitościwą kosą śmierci?
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Okno na piętrze otworzyło się nagle i skrzekliwy 
głos służącej sprofanował świętą ciszę, a strumień 
zimnej wody oblał leżące na dole śmiertelne szczątki 
niedoszłego męczennika.

Bohater zerwał się, krztusząc i otrząsając. Równocześnie 
z cichym przekleństwem rozległ się świst kamienia 
w powietrzu, potem słychać było brzęk tłuczonej szyby; jakaś 
mała, niewyraźna postać błyskawicznie przeskoczyła przez 
parkan i zniknęła w ciemności.

Parę chwil później, kiedy Tomek rozebrany do spania, 
oglądał w świetle łojówki przemoczone ubranie, obudził się 
Sid. Miał straszną ochotę skomentować wygląd brata, ale 
ugryzł się w język — Tomkowi niedobrze patrzyło z oczu.

Tomek wlazł do łóżka, nie zadając sobie trudu zmówienia 
pacierza, a Sid skrupulatnie zanotował sobie ten grzech 
w pamięci.

Rozdział iV
Słońce wzeszło nad spokojną ziemią i słało swe ciepłe 

promienie cichemu miasteczku.Po śniadaniu ciotka Polly 
odprawiła domowe nabożeństwo. Rozpoczęło się ono 
modlitwą, która była niby budowla wzniesiona z kolejnych, 
potężnych warstw cytatów z Pisma Świętego, zaś zaprawę 
murarską stanowiła odrobina samodzielnych pomysłów 
ciotki. Ze szczytu tej budowli, niczym z góry Synaj, ciotka 
rzuciła groźny rozdział z Pięcioksięgu Mojżesza.
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Następnie Tomek „przepasał swe lędźwie” (mówiąc 
językiem cytatów) i zaczął wkuwać wersety z Biblii. Sid 
nauczył się tego już kilka dni wcześniej. Tomek skupił 
wszystkie siły, by wyuczyć się na pamięć pięciu wersetów. 
Wybrał je z kazania na górze, bo w całej Biblii nie mógł 
znaleźć krótszych. Po upływie pół godziny miał już 
mgliste pojęcie o ich treści, ale nic ponadto, gdyż umysł 
jego wędrował w tym czasie po rozległych obszarach 
myśli ludzkiej, a ręce zajęte były czynnościami raczej nie 
sprzyjającymi skupieniu uwagi. Mary wzięła książkę, by go 
przesłuchać, a Tomek zaczął z trudem przebijać się przez 
gęstą mgłę:

— Błogosławieni… e… e…
— Ubodzy…
— Tak, ubodzy. Błogosławieni ubodzy… e… e…
— Duchem…
— Duchem. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem… 

albowiem… oni…
— Ich…
— Albowiem ich… Błogosławieni ubodzy duchem, 

albowiem ich jest królestwo niebieskie… Błogosławieni, 
którzy cierpią, albowiem… albowiem…

— Oni…
— Albowiem oni… oni…
— Bę…
— Albowiem oni bę… Nie wiem, jak dalej.
— Będą!
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— Aha, będą! Albowiem będą… albowiem oni będą… 
e… e… będą cierpieć… e… e… błogosławieni, którzy 
będą… albowiem oni… e… e… oni będą cierpieć…. 
albowiem będą… e… Ale co będą? Czemu mi nie 
podpowiadasz, Mary? Jesteś niedobra!

— Ej, głuptasie! Nie mam zamiaru ci dokuczać, ale 
musisz się jeszcze trochę pouczyć. Tylko śmiało, głowa do 
góry. Jestem pewna, że ci się uda. A wtedy… podaruję ci coś 
pięknego. Na pewno będzie ci się to podobało. No, a teraz 
do roboty.

— No, dobrze. Ale co to takiego? Powiedz, Mary!
— Cierpliwości. Wszystko w swoim czasie, ale jest to coś 

naprawdę wspaniałego.
— Dajesz słowo, Mary? W porządku, wkuwam od nowa.
I rzeczywiście zaczął kuć, a pod podwójnym naciskiem 

ciekawości i spodziewanej nagrody czynił to z takim 
zapałem, że osiągnął wspaniały sukces.

Mary podarowała mu wówczas nowiutki scyzoryk marki 
„Barlow”, wartości dwunastu i pół centa, a radość, jakiej 
Tomek doznał, wstrząsnęła podstawami jego jestestwa. 
Co prawda, ostrzem nic nie można było przekroić, ale 
był to przecież „oryginalny” „Barlow”, a to oznaczało coś 
wspaniałego. Jeżeli chłopcy z Zachodu twierdzili czasem, 
że wśród wyrobów marki „Barlow” znajduje się dużo 
podróbek, to mówili tak tylko po to, żeby zniesławić taki 
scyzoryk i pozostanie to oszczerstwem na zawsze.  



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2618Przygody Tomka Sawyera Tekst oryginalny

Tomek od razu zdążył naciąć nim szafę i już zabierał się do 
biurka, kiedy zawołano go, aby przygotował się do pójścia 
do kościoła.

Mary nalała wody do blaszanej miednicy i dała mu 
kawałek mydła. Tomek wyszedł przed dom i postawił 
miednicę na małej ławeczce. Następnie zanurzył mydło 
w wodzie i odłożył je na bok, potem podkasał rękawy, wylał 
po cichutku wodę na ziemię, wrócił do kuchni i zaczął 
starannie wycierać twarz ręcznikiem, wiszącym za drzwiami. 
Ale Mary odebrała mu ręcznik.

— Jak ci nie wstyd, Tomku? — powiedziała. — Taki 
brudas! Przecież woda cię nie ugryzie!

Tomek zawstydził się nieco. Mary znowu nalała wody do 
miednicy. Stał nad nią jakiś czas, zbierając się na odwagę. 
Wreszcie westchnął ciężko i — zaczął się myć naprawdę. 
Kiedy wrócił do kuchni i z zamkniętymi oczyma, po omacku, 
szukał ręcznika, woda i mydliny ściekające mu z twarzy, 
dawały chlubne świadectwo jego odwadze. Lecz kiedy 
wynurzył się z ręcznika, nie wyglądał jeszcze zadowalająco, 
bo miejsce wolne od brudu urywało się nagle tuż przy 
brodzie i koło uszu, tworząc rodzaj maski. Poza tą linią, 
od czoła aż po szyję, rozciągały się olbrzymie przestrzenie 
czarnej, nie nawodnionej gleby. Mary wzięła go zatem  
sama w obroty, a gdy skończyła, Tomek wyglądał jak 
człowiek i chrześcijanin o jednolitym kolorze skóry. Mokre 
włosy Tomka starannie uczesano szczotką, a krótkie 
kędziorki ułożono symetrycznie i wytwornie.  
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(Gdy nikt nie widział, Tomek usiłował z wielkim trudem, 
lecz znikomym rezultatem, wyprostować je i przylepić do 
głowy; loki te były w ogóle jego ciężkim zmartwieniem, 
gdyż uważał je za coś stanowczo niemęskiego). Potem Mary 
wyjęła z szafy ubranie, które Tomek od dwóch lat mógł nosić 
tylko w niedziele — nazywało się ono po prostu „drugim 
ubraniem”, co pozwala określić stopień zamożności jego 
garderoby. Gdy się ubrał, Mary doprowadziła do porządku 
jego toaletę: zapięła mu bluzę, obciągnęła i wygładziła 
na plecach wielki kołnierz marynarski, oczyściła Tomka 
szczotką z wszelkich pyłków i włożyła mu na głowę 
słomkowy kapelusz w kropki. Wyglądał teraz bardzo 
cywilizowanie, ale czuł się nieszczególnie. Zawsze, gdy był 
umyty i porządnie ubrany, dostawał gęsiej skórki. Miał 
nadzieję, że Mary zapomni przynajmniej o bucikach — ale 
gdzie tam! I to zawiodło. Przyniosła je, wysmarowawszy 
poprzednio jak zwykle łojem. Tomek stracił cierpliwość 
i oświadczył, że ciągle zmusza się go do robienia tego, czego 
nie lubi. Mary musiała przemówić mu do sumienia:

— Ależ, Tomku, czy tak postępuje grzeczny chłopiec?
Mrucząc coś pod nosem, włożył buciki. Mary ubrała się 

szybko i cała trójka udała się do kościoła, miejsca, którego 
Tomek nie cierpiał z całej duszy. Co innego Mary i Sid — dla 
nich była to sama rozkosz.

Szkółka niedzielna trwała od dziewiątej do wpół do 
jedenastej, dalej następowało nabożeństwo.  
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Dwoje z tej trójki zostawało potem z własnej woli na kazaniu, 
trzeci też zostawał — ale z innych, ważniejszych powodów.

Twarde ławki kościelne z wysokim oparciem, mogły 
pomieścić około trzystu osób. Budynek był mały 
i skromny. Wznosiło się nad nim coś jakby pudło zbite 
z sosnowych desek, wyobrażające dzwonnicę. Przy 
drzwiach Tomek zwolnił kroku i zaczepił kolegę, również 
odświętnie ubranego:

— Słuchaj, Bill, masz żółtą kartkę?
— Tak.
— Co chcesz za nią?
— A co dasz?
— Cukierek i haczyk do wędki.
— Pokaż.
Tomek pokazał. Towar był dobry i chłopcy dobili targu. 

Potem Tomek zamienił dwie białe szklane kulki na trzy 
czerwone kartki i inne drobiazgi za dwie niebieskie. Czatował 
na chłopców wchodzących do kościoła i przez kwadrans 
skupował w ten sposób kartki w różnych kolorach. Wreszcie 
wkroczył do kościoła z gromadą schludnie wyglądających, 
ale wrzaskliwych chłopców i dziewcząt. Usiadł w ławce i od 
razu zaczął awanturę z pierwszym chłopcem, który nawinął 
mu się pod rękę. Nauczyciel, poważny pan w starszym  
wieku, musiał ich uspokoić, ale ledwie się odwrócił,  
Tomek pociągnął za włosy chłopca, siedzącego przed nim. 
Chłopiec obejrzał się, lecz Tomek siedział już niewinnie 
zatopiony w swojej książce.  
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Potem, chcąc usłyszeć głośne „au!”, ukłuł innego chłopca 
szpilką i dostał drugie upomnienie od nauczyciela.W ogóle 
cała klasa Tomka była wzorowa: hałaśliwa, oporna 
i nieznośna. Gdy przyszło do wygłaszania wersetów z Biblii, 
żaden nie umiał ich dokładnie i wszystkim trzeba było 
podpowiadać. Wreszcie każdy jakoś wyjąkał swoje i dostał 
w nagrodę małą niebieską karteczkę z cytatem z Pisma 
Świętego. Była to zapłata za wyrecytowanie dwóch wersetów. 
Dziesięć niebieskich kartek stanowiło równowartość 
jednej czerwonej i mogło być na nią wymienione; dziesięć 
czerwonych równało się jednej żółtej, a za dziesięć żółtych 
dostawało się od dyrektora skromnie oprawioną Biblię 
(która w owych dawnych, dobrych czasach kosztowała 
czternaście centów). Ilu z moich czytelników zdobyłoby się 
na tyle pilności i poświęcenia, żeby wyuczyć się na pamięć 
dwóch tysięcy wierszy, gdyby nawet mieli za to dostać Biblię 
z ilustracjami Dorègo? A jednak Mary zdobyła tą drogą dwie 
Biblie, owoc wytrwałej pracy dwóch lat, a pewien chłopak 
z niemieckiej rodziny zagarnął ich aż cztery czy pięć. Raz 
wyrecytował on jednym tchem, bez zająknięcia, trzy tysiące 
wersetów. Ale niestety, mózg jego nie wytrzymał takiego 
obciążenia i od tego dnia prawie zupełnie zidiociał. Ciężki 
to był cios dla niedzielnej szkółki, bo dyrektor bardzo lubił 
popisywać się tym chłopcem wobec ważnych gości — taka 
była przynajmniej opinia Tomka. Tylko ustatkowani chłopcy 
zdobywali się na przechowywanie karteczek i wytrwale wbijali 
sobie w głowę wersety tak długo, póki nie zasłużyli na Biblię.  
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Nic więc dziwnego, że wręczenie takiej nagrody było rzadkim 
i pamiętnym wydarzeniem. Zwycięzca stawał się bohaterem 
dnia i wówczas w sercach wszystkich chłopców zapalał się 
święty ogień ambicji, który nieraz gasł dopiero po kilku 
tygodniach. Jest rzeczą prawie pewną, że Tomek nigdy nie 
pragnął samej nagrody, ale nie ulega wątpliwości, że jego 
serce rwało się do sławy i blasku nagrodzonego szczęśliwca.

Dyrektor stanął przed amboną z zamkniętym psałterzem 
w ręce. Odpowiednie kartki założył palcem wskazującym. 
Wezwał dzieci do uwagi. Kiedy dyrektor szkółki niedzielnej 
wygłasza swoją zwykłą, krótką naukę, psałterz jest w jego 
ręku tak niezbędny, jak nuty w ręku śpiewaka, który 
występuje solo na estradzie. Dlaczego tak jest, pozostaje 
wieczną tajemnicą, bo obaj ci męczennicy nigdy nie 
zaglądają ani do psałterza, ani do nut.

Dyrektor był szczupłym, trzydziestoparoletnim mężczyzną, 
z ryżą kozią bródką i krótkimi rudymi włosami. Nosił 
sztywny, stojący kołnierzyk, którego brzeg sięgał mu aż do 
uszu, a ostre, wygięte końce niemal wbijały się w kąciki ust. 
Był to rodzaj parkanu, który zawsze zmuszał go do patrzenia 
tylko prosto przed siebie i do obracania się całym ciałem, gdy 
chciał spojrzeć w bok. Brodę podpierał rozłożysty krawat, 
dorównujący swoją wielkością średnich rozmiarów serwecie, 
z frędzlami na końcu. Noski jego butów były — według 
ówczesnej mody — wygięte w górę, na kształt nart. (Młodzi 
eleganci, aby dojść to takich wyników, z samozaparciem 
całymi godzinami przyciskali końce butów do ściany).  
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Pan Walters był człowiekiem dobrodusznym i szczerym, 
choć zawsze miał niezwykle poważną minę. Do spraw 
i miejsc świętych odnosił się z takim szacunkiem i tak dalece 
oddzielał je od życia powszedniego, że w niedzielę mimo 
woli głos jego przybierał zupełnie odświętną intonację. 
Zaczął w te słowa:

— A teraz, moje dzieci, usiądźcie sobie prościutko 
i grzecznie, i posłuchajcie mnie spokojnie przez chwilę. Tak, 
doskonale. Tak powinni zawsze zachowywać się grzeczni 
chłopcy i grzeczne dziewczynki. Ale tam jedna dziewczynka 
wygląda przez okno. Pewnie jej się wydaje, że widzi mnie 
gdzieś za oknem — siedzę sobie na drzewie i wygłaszam 
kazanie dla ptaszków. (Pełen uznania śmiech dzieci). Chcę 
wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, widząc tyle czystych 
i niewinnych twarzyczek, które zebrały się w tym świętym 
miejscu, aby uczyć się czynić dobrze i żyć cnotliwie.

I tak dalej, i tak dalej. Nie trzeba tu powtarzać dalszego 
ciągu kazania. Było bowiem w stylu, który nigdy się nie 
zmienia — znamy go więc bardzo dobrze.

Ostatnia część przemówienia została zakłócona przez 
kilku niegrzecznych chłopców, którzy wznowili przeciwko 
innym kroki nieprzyjacielskie oraz przez ogólne szepty 
i wiercenie się publiczności. Atmosferze rozprężenia 
uległy nawet takie niewzruszone skały, jak Sid i Mary. 
Ale gdy głos pana Waltersa zaczął tracić na sile, ucichły 
nagle wszelkie szmery i koniec kazania został przyjęty 
z niemą wdzięcznością.
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Znaczną część szeptów wywołało dość niezwykłe zdarzenie. 
Weszli goście: adwokat Thatcher pojawił się w towarzystwie 
jakiegoś mizernego staruszka oraz przystojnego i postawnego 
mężczyzny w średnim wieku, o włosach lekko przyprószonych 
siwizną, a także okazałej matrony, która była niewątpliwie żoną 
tego ostatniego. Dama ta prowadziła za rękę dziewczynkę.

Tomek aż do tej chwili był niespokojny, dręczyła go 
rozterka wewnętrzna i gryzły wyrzuty sumienia. Nie 
mógł spojrzeć w oczy Amy Lawrence, nie mógł znieść jej 
rozkochanych spojrzeń. Ale gdy zobaczył nowo przybyłą 
dziewczynkę, dusza jego od razu zapłonęła szczęściem. 
Natychmiast zaczął swoje popisy: poszturchiwał chłopców, 
targał ich za włosy, wykrzywiał się — jednym słowem, 
używał wszystkich sposobów, które wydały mu się 
odpowiednie, aby oczarować jasnowłosą boginkę i zdobyć jej 
uznanie. Jedno tylko ziarenko goryczy zatruwało mu radość: 
wspomnienie haniebnego poniżenia w ogrodzie swojego 
anioła. Ale fale szczęścia szybko zmyły to ziarenko.

Gości posadzono na honorowych miejscach, a pan 
Walters zaraz po zakończeniu przemówienia przedstawił  
ich dzieciom. Mężczyzna w średnim wieku okazał się 
niezwykłą osobistością. Był ni mniej ni więcej, tylko sędzią 
okręgowym — a więc najdostojniejszą istotą, jaką dzieci 
oglądały w swym życiu. Zastanawiały się, jaki on jest.  
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Były ciekawe, czy potrafi ryczeć strasznym głosem, to znów 
bały się, że naprawdę zacznie ryczeć. Przybył z Nowego 
Konstantynopola, oddalonego o dwanaście kilometrów od 
miasteczka, wiele więc podróżował i znał świat. Oczy jego 
widziały budynek sądu okręgowego, o którym chodziły 
słuchy, że ma dach kryty blachą! Podziw i szacunek, jakie 
budziły te myśli, znalazły wyraz w milczeniu i spojrzeniach 
wlepionych w sędziego. A więc to był wielki sędzia Thatcher, 
brat miejscowego adwokata! Jeff Thatcher wystąpił naprzód, 
aby pokazać wszystkim w jakiej zażyłości pozostaje z wielkim 
mężem i — by stać się przedmiotem zazdrości całej klasy. 
Muzyką dla jego duszy były szepty kolegów:

— Patrz, Jim! Idzie do niego! Patrz, podaje mu rękę, 
naprawdę się z nim wita! Na rany kota! Chciałbym być teraz 
na miejscu Jeffa!

Pan Walters zaczął się „popisywać”. Krzątał się jak 
mrówka, z przesadną ważnością wykonywał różne niby 
urzędowe czynności, wydawał polecenia, krytykował  
— usiłował być wszędzie naraz. Kościelny też się  
„popisywał” — biegał tam i z powrotem z pełnym naręczem 
książek, trzaskał nimi i hałasował. Młode nauczycielki 
„popisywały się”, pochylając się ze słodkim uśmiechem  
nad swoimi wychowankami, których jeszcze niedawno 
targały za uszy. Z wdziękiem podnosiły wskazujący 
palec do góry, by pogrozić niegrzecznym chłopczykom, 
a z rozczuleniem głaskały grzeczne dzieci.  
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Młodzi nauczyciele „popisywali się”, udzielając delikatnych 
upomnień i składając inne dowody powagi i skrupulatnej 
troski o dyscyplinę. Większość zaś nauczycieli obojga płci 
krzątała się koło szaf z książkami tuż przy ambonie; ciągle 
tam było coś do zrobienia i poprawienia — ku widocznemu 
ich utrapieniu. Dziewczynki „popisywały się”, jak która 
umiała, a chłopcy „popisywali się” z takim zapałem, 
że w kościele aż pociemniało od latających papierowych 
kul i kurzu, jaki wzbił się nad walczącymi. A ponad tym 
wszystkim siedział wielki mąż, rozjaśniał cały kościół swym 
majestatycznym sędziowskim uśmiechem i grzał się w słońcu 
własnej wielkości — bo i on „popisywał się” również.

Jednego tylko brakowało, by uczynić pana Waltersa 
bezgranicznie szczęśliwym: możliwości wręczenia Biblii 
i okazania światu i gościom cudownego dziecka. Wprawdzie 
wielu uczniów miało po kilka żółtych karteczek, ale żaden 
nie posiadał ich tyle, ile trzeba. Posyłał pytające spojrzenia 
w stronę prymusów i byłby teraz oddał nie wiadomo 
co, byle mieć pod ręką owego chłopca, Niemca — ale ze 
zdrową głową.

I właśnie w chwili, gdy już wszelka nadzieja umarła, 
wystąpił Tomek Sawyer ze swoimi kartkami: dziewięć żółtych, 
dziewięć czerwonych i dziesięć niebieskich… i zażądał Biblii!! 
Był to piorun z jasnego nieba. Na zgłoszenie się Tomka pan 
Walters nie liczył nawet w ciągu najbliższych dziesięciu lat.  
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Ale nie można było zamknąć oczu na oczywisty fakt — oto 
leżały przed nim kartki, które sam wydawał, i ilość punktów 
zgadzała się co do joty. Tomek został dopuszczony do 
honorowego miejsca pana sędziego okręgowego i innych 
wybrańców losu, a wielką nowinę podano do wiadomości 
publicznej. Było to stanowczo najbardziej zdumiewające 
wydarzenie ostatnich piętnastu lat. Wrażenie było tak 
potężne, że w oczach publiczności nowy bohater wzniósł 
się na wyżyny sędziowskie, i szkoła podziwiała teraz, nie 
jedno, ale dwa bóstwa. Zazdrość pożerała chłopców, jednak 
najstraszniejsze męczarnie cierpieli w tej chwili ci, którzy 
za późno zrozumieli, że sami przyczynili się do zdobycia 
przez Tomka dzisiejszej sławy. Przehandlowali swoje kartki 
za drobiazgi, które zdobył, sprzedając za nie prawo do 
bielenia parkanu. Czuli pogardę dla samych siebie, widząc 
jak padli ofiarą tego podstępnego oszusta i chytrego węża.

Wręczenie nagrody Tomkowi odbyło się z taką wylewną 
czułością, na jaką tylko dyrektor mógł się w takich 
warunkach zdobyć. Serdecznościom brakowało jednak 
właściwej siły, bo instynkt mówił dyrektorowi, że w tym 
wszystkim tkwi jakaś mroczna tajemnica. Było coś wprost 
przeciwnego zdrowemu rozsądkowi, by ten właśnie chłopiec 
mógł nagromadzić w swym spichrzu duchowym dwa tysiące 
ziaren biblijnej mądrości — bo już tuzin zaledwie byłby 
niewątpliwie nadwerężył jego rozum.
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Amy Lawrence była dumna i szczęśliwa. Chciała to dać 
Tomkowi do zrozumienia już samym wyrazem twarzy, ale 
on na nią nie patrzył. Najpierw lekko się zdziwiła, potem 
zaniepokoiła, w końcu przyszło mgliste podejrzenie, 
zniknęło i znowu powróciło. Zaczęła pilnie obserwować 
zachowanie Tomka — jedno ukradkowe spojrzenie 
powiedziało jej wszystko i wówczas serce jej pękło. Ogarnęła 
ją zazdrość i gniew, z oczu popłynęły łzy; poczuła nienawiść 
do całego świata, a przede wszystkim, jak jej się zdawało, 
do Tomka.

Tomek został przedstawiony panu sędziemu, ale język 
stanął mu kołkiem. Brakowało mu oddechu, a serce trzęsło 
się w piersi jak galareta — trochę z powodu przerażającej 
wielkości tego męża, przede wszystkim jednak dlatego, że to 
był jej ojciec. Gdyby było ciemno, najchętniej upadłby przed 
nim na kolana i zaczął się modlić do niego.Sędzia położył 
rękę na głowie Tomka, nazwał go dzielnym chłopakiem 
i zapytał, jak się nazywa. Chłopiec zająknął się, nie mógł 
złapać oddechu, wreszcie wykrztusił:

— Tomek.
— Ależ nie, nie Tomek, tylko…
— Tomasz.
— No widzisz. Ale zdaje mi się, że jeszcze czegoś 

brakuje. Tomasz to bardzo ładnie, ale myślę, że masz jeszcze 
nazwisko, powiedz mi je.
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— Powiedz panu swoje nazwisko, Tomaszu — wtrącił 
pan Walters — i mów: panie sędzio. Nie należy zapominać 
o dobrym wychowaniu.

— Tomasz Sawyer, panie sędzio.
— No właśnie! Grzeczny, dzielny chłopiec. Wspaniały 

chłopiec! Dwa tysiące wierszy to dużo, bardzo dużo. 
Mój chłopcze, nigdy nie pożałujesz trudu poświęconego 
nauczeniu się ich, bo wiedza ma wartość większą od 
wszystkiego innego na świecie. To ona czyni ludzi wielkimi 
i dobrymi. Ty, Tomaszu, też zostaniesz kiedyś wielkim 
i dobrym człowiekiem, a wówczas powiesz sobie: „To 
wszystko zawdzięczam temu, że w dzieciństwie miałem 
wielkie szczęście uczyć się w szkółce niedzielnej. To wszystko 
zawdzięczam moim wspaniałym nauczycielom, którzy 
nauczyli mnie pracować, to wszystko zawdzięczam drogiemu 
panu dyrektorowi, który dodawał mi otuchy, czuwał nade 
mną i dał mi tę piękną Biblię, aby mi towarzyszyła przez całe 
życie. To wszystko zawdzięczam dobremu wychowaniu”. 
Tak będziesz kiedyś mówił, Tomaszu, i za żadne skarby nie 
będziesz chciał oddać tych dwóch tysięcy wierszy. A może 
teraz powiesz mi i tej pani coś z tych pięknych rzeczy, 
których się nauczyłeś? Prawda? Bo my jesteśmy dumni 
z chłopców, którzy się dobrze uczą. Na pewno znasz imiona 
dwunastu apostołów. Może wymienisz nam tych dwóch, 
którzy najpierw zostali wybrani?
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Tomek kręcił guzik u bluzy i patrzył baranim wzrokiem. 
Zaczerwienił się i spuścił oczy. Panu Waltersowi zrobiło 
się słabo. Mówił sobie, że to jest przecież niemożliwe, aby 
ten chłopiec mógł odpowiedzieć choćby na najprostsze 
pytanie. Że też sędziemu musiała teraz przyjść ochota 
na przepytywanie z Biblii. Czuł się jednak w obowiązku 
coś powiedzieć.

— Odpowiedz panu sędziemu, Tomaszu — powiedział. — 
Nie bój się!

Tomek milczał uparcie.
— Ale mnie na pewno powiesz — odezwała się pani. — 

Pierwszymi apostołami byli, no…
— Dawid i Goliat!
Spuśćmy zasłonę miłosierdzia na koniec tej sceny.

Rozdział V
Około wpół do jedenastej zadzwonił pęknięty 

dzwon kościelny i niebawem ludzie zaczęli schodzić się 
na przedpołudniowe kazanie. Dzieci ze szkółki niedzielnej 
rozproszyły się po całym kościele i zajęły miejsca w ławkach 
obok rodziców, by być pod nadzorem. Przyszła też ciotka 
Polly. Tomek, Sid i Mary usiedli przy niej. Tomka posadzono 
po stronie nawy, aby w miarę możliwości był jak najdalej 
od otwartego okna i wszystkich rozpraszających widoków 
za oknem.
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Tłum wypełnił wnętrze kościoła: sędziwy i mizerny 
poczmistrz, który pamiętał lepsze czasy; burmistrz z żoną 
— bo miasto posiadało, obok innych niepotrzebnych 
rzeczy, także i burmistrza; sędzia pokoju; wdowa Douglas, 
przystojna, elegancka, szczupła, szczera, dobra i zamożna 
osoba (do niej należała jedyna willa w mieście) — bardzo 
gościnna i znana z najwystawniejszych przyjęć, jakimi 
St. Petersburg mógł się poszczycić; pochylony wiekiem, 
otoczony powszechnym szacunkiem major Ward z żoną; 
adwokat Riverson — świeżo przybyła ze świata znakomitość; 
potem jakaś miejscowa piękność, za którą tłoczyła się cała 
gromada młodych, wystrojonych pogromców serc; następnie 
weszli wszyscy młodzi urzędnicy miejscy, którzy tak długo 
stali w przedsionku, tworząc zbite półkole wypomadowanych 
i wzdychających wielbicieli, dopóki ostatnia, wchodząca do 
kościoła dziewczyna, nie przeszła przez ogień ich spojrzeń; 
na koniec zjawił się wzór chłopców, Willie Mufferson, który 
prowadził matkę pod rękę z taką przesadną troskliwością, 
jakby była ze szkła. Zawsze prowadził matkę do kościoła 
i był przedmiotem podziwu wszystkich starszych pań. 
Chłopcy nie cierpieli go właśnie dlatego, że ciągle stawiano 
im go za wzór. Biała chusteczka do nosa zwisała mu, według 
niedzielnej mody, z tylnej kieszeni — niby to przypadkiem. 
Tomek nie miał chusteczki do nosa i chłopców, którzy jej 
używali uważał za maminsynków.
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Kiedy zebrali się już wszyscy wierni, dzwon odezwał 
się jeszcze raz, aby przynaglić do pośpiechu ostatnich 
spóźnialskich, po czym w kościele zapanowała uroczysta 
cisza, którą mąciły tylko chichoty i szepty na chórze. Chór 
zawsze szeptał i chichotał przez cały czas nabożeństwa.

Pastor zapowiedział hymn, a następnie odczytał go 
z uczuciem, nadając swemu głosowi osobliwą intonację, 
podziwianą w całej okolicy. Zaczynał dość cicho, potem 
podnosił głos coraz bardziej, aż osiągnąwszy punkt 
kulminacyjny, potężnie akcentował ostatnie słowo i dawał 
nura w dół jak z trampoliny.

Czy możesz wynieść mnie do siebie,
wśród kwiatów wieczny Panie ,
Gdy trzeba zdobyć chwałę w niebie
wśród walk, w krwi oceanie?

Uchodził za świetnego lektora. Na wszystkich zebraniach 
kościelnych proszono go o czytanie wierszy. Za każdym 
razem, gdy skończył, panie podnosiły ręce do góry 
i opuszczały je bezwładnie na kolana, przewracały oczami 
i potrząsały głowami, co miało znaczyć: „To było tak piękne, 
że nie da się tego wyrazić słowami”.

Po odśpiewaniu hymnu wielebny pastor Sprague zamieniał 
się w żywą tablicę ogłoszeń i czytał tak przeraźliwie długą listę 
komunikatów o zebraniach, posiedzeniach i innych sprawach, 
że miało się wrażenie, iż się przed Sądem Ostatecznym nie 
skończy. Potem pastor przystąpił do modlitwy.  
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Była to piękna, szlachetna modlitwa i bardzo szczegółowa. 
Wznoszono modły za Kościół i dzieci Kościoła, za inne 
Kościoły w miasteczku, za samo miasteczko, za cały okręg, 
za Stany Zjednoczone, za urzędników stanu, za Kongres, 
za prezydenta, za ministrów, za żeglarzy na morzu, 
za ludzi na Wschodzie, za pogan na dalekich wyspach 
wśród oceanów — a kończono błaganiem, by słowa, które 
pastor wypowie, zostały wysłuchane, by stały się ziarnem, 
które padło na urodzajny grunt i przyniosło bogaty plon 
wszelakiego dobra. Amen.

Zaszeleściły suknie i wszyscy usiedli.
Chłopiec, którego przygody opisuje ta książka, nie 

przejmował się modlitwą, zaledwie ją znosił, a i tak jeszcze 
buntował się przeciwko słuchaniu. Jakieś fragmenty 
modlitwy docierały jednak do niego, mimo że nie uważał. Od 
dawna znał całą powtarzającą się treść, więc ilekroć pastor 
pozwolił sobie na dodanie do modlitwy choćby jednego 
nowego słowa, ucho Tomka natychmiast wychwytywało tę 
nieprawidłowość i wszystko w chłopcu burzyło się przeciwko 
takiemu skandalowi. Wszelkie nadprogramowe dodatki 
uważał po prostu za bezczelne oszustwo.

W połowie kazania mucha usiadła na oparciu ławki przed 
Tomkiem i zaczęła się z nim drażnić. Tarła jedną nóżkę 
o drugą, obejmowała głowę łapkami i tarła tak gwałtownie, 
jakby chciała oderwać ją od tułowia. Potem tylnymi nóżkami 
wycierała skrzydełka i przyciskała je do siebie niczym płaszcz.  
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Całą tę toaletę wykonywała tak spokojnie, jakby wiedziała, 
że jest całkowicie bezpieczna. I istotnie była, bo choć Tomka 
strasznie korciło, żeby ją schwytać, nie śmiał jednak tego 
uczynić w trakcie modlitwy; był pewny, że za taki zuchwały 
czyn jego dusza zostałaby potępiona na wieki. Ale już 
pod koniec dłoń jego zaczęła skradać się w stronę oparcia; 
przy słowie „Amen” mucha padła łupem wojennym. Ciotka 
odkryła jednak ten występek i kazała wypuścić ją na wolność.

Pastor zapowiedział temat kazania i zaczął ględzić 
w sposób tak beznadziejnie nudny, że głowy słuchaczy jedna 
po drugiej poczęły się kiwać. Jego wywody z taką hojnością 
szafowały wiecznym ogniem i siarką, że liczbę kandydatów 
do nieba zredukowały do maleńkiej garstki — szkoda było 
nawet zachodu koło ich zbawienia.

Tomek liczył strony kazania. Po nabożeństwie zawsze 
wiedział ile było kartek kazania, ale o jego treści nie miał 
zielonego pojęcia. Dzisiaj jednak naprawdę zainteresował się 
na chwilę. Otóż pastor nakreślił majestatyczny i wzruszający 
obraz zastępów ludzi całego świata zebranych wspólnie 
na łonie królestwa bożego na ziemi, kiedy to lew i jagnię 
będą leżały obok siebie w pokoju, a małe dziecko będzie nimi 
rządzić. Moralna i pouczająca wzniosłość tego widowiska nie 
zrobiła na nim żadnego wrażenia. Natomiast poruszyła go 
świetność roli głównego bohatera — dziecka — na którego 
miały z podziwem patrzeć wszystkie narody.  



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2635Przygody Tomka Sawyera Tekst oryginalny

To wyobrażenie rozpromieniło Tomkowi twarz i obudziło 
w nim życzenie, by być owym dzieckiem, oczywiście 
pod warunkiem, że lew będzie naprawdę oswojony.

Potem znowu zaczęła się męka, gdyż pastor powrócił 
do nudnych tematów. Nagle Tomek przypomniał sobie 
o skarbie, który miał w kieszeni i wyjął go. Był to duży czarny 
chrząszcz z potężnymi szczypcami, ochrzczony przez niego 
„szczypawką”. Za mieszkanie służyło mu pudełko od zapałek. 
Zaraz na początku chrząszcz ugryzł Tomka w palec. Chłopak 
trzepnął ręką i chrząszcz upadł na podłogę, na środek 
kościoła, brzuchem do góry. Owad leżał, przebierając 
rozpaczliwie nóżkami, nie mogąc się obrócić. Tomek widział 
go doskonale i próbował dosięgnąć ręką, ale na szczęście dla 
chrząszcza, był za daleko. Dla innych wiernych chrześcijan, 
tak samo zainteresowanych kazaniem jak Tomek, chrząszcz 
był bardzo pożądaną rozrywką.

Wtem do kościoła wszedł zabłąkany znudzony pudel. 
Rozleniwiony ciszą i spokojem letniego dnia, uszczęśliwiony 
swobodą, szukał przygód. Wytropił chrząszcza, podniósł 
ogon do góry i zaczął nim merdać. Przyjrzał się zdobyczy, 
okrążył ją, obwąchał z bezpiecznej odległości, okrążył raz 
jeszcze, zebrał się na odwagę, obwąchał z bliska, wreszcie 
wyszczerzył zęby, zamierzył się ostrożnie i kłapnął paszczą. 
Chybił. Ponownie spróbował schwytać chrząszcza i — naraz 
zaczęło go to bawić. Położył się na brzuchu, wziął owada 
między łapy i dalej z nim eksperymentował. Wreszcie 
znudził się, zobojętniał, uleciał duchem gdzie indziej. 
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Głowa zaczęła mu się sennie kiwać, morda zniżała coraz 
bardziej, aż w końcu dotknęła wroga, który chwycił ją 
kurczowo swoimi szczypcami. Rozległ się krótki skowyt, 
pudel otrząsnął się energicznie, chrząszcz odleciał na kilka 
kroków i znowu upadł na grzbiet. Najbliżsi widzowie 
trzęśli się od tłumionego śmiechu, niejedna twarz ukryła 
się za wachlarzem lub chustką do nosa, a Tomek był 
w siódmym niebie. Pies miał bardzo niemądrą minę — 
na pewno czuł się głupio. Obudziła się w nim mściwość 
i zapragnął odwetu. Podkradł się do chrząszcza i ostrożnie 
zaatakował. Doskakiwał ze wszystkich stron, padał przed 
nim na przednie łapy, kłapał zębami coraz bliżej, potrząsał 
głową, aż mu uszy latały. Lecz po jakimś czasie zabawa 
znowu mu się znudziła. Spróbował zapolować na muchę, 
jednak nie przyniosło mu to zadowolenia. Puścił się w pogoń 
za mrówką, z nosem tuż przy podłodze, ale i to go prędko 
zniechęciło. Ziewnął, westchnął, zupełnie zapomniał 
o chrząszczu i… usiadł na nim. Przeraźliwy jęk bólu — 
i pudel zaczął szaleńczo galopować po kościele. Ze skowytem 
przeleciał przed ołtarzem, wpadł w boczną nawę i gnał dalej 
w poszukiwaniu wyjścia. Gonitwa potęgowała jeszcze jego 
rozpacz. Raz po raz mijał drzwi, gnając przed siebie na oślep. 
Wykonawszy w szalonym pędzie kilka okrążeń wokół 
kościoła, nieszczęsny męczennik w ostatecznej rozpaczy 
skoczył na kolana swemu panu, który wyrzucił go przez 
okno. Odgłosy psiej niedoli były coraz słabsze, aż wreszcie 
ucichły gdzieś w oddali.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2637Przygody Tomka Sawyera Tekst oryginalny

Przez cały ten czas wszyscy w kościele mieli czerwone 
twarze i krztusili się od śmiechu, kazanie zaś ugrzęzło 
w martwym punkcie. Teraz zostało podjęte na nowo, lecz 
wyraźnie kulało — słuchacze nie byli już zdolni do głębszych 
wzruszeń, a najbardziej nawet wzniosłe słowa pastora 
spotykały się ciągle z tłumionymi wybuchami bezbożnej 
wesołości i chowaniem się pod ławki, jakby biedny pastor 
opowiadał jakieś doskonałe dowcipy.

Tomek Sawyer wracał do domu w świetnym humorze. 
Uważał, że nabożeństwo może dać człowiekowi sporo 
zadowolenia, gdy się je nieco urozmaici. Jedno go tylko 
martwiło: nie miał nic przeciwko temu, żeby pies pobawił się 
jego „szczypawką”, ale nie było to z jego strony w porządku, 
że mu ją zabrał.

Rozdział Vi
W poniedziałek rano Tomek był w kiepskim nastroju. 

Zawsze tak było, kiedy rozpoczynał się nowy, przeraźliwie 
długi tydzień szkolnej udręki. Tomek wzdychał, że byłoby 
lepiej, gdyby niedzieli nie było w ogóle, bo wtedy łatwiej 
można by się przyzwyczaić do niewoli.

Leżał w łóżku i rozmyślał. Nagle przyszło mu do głowy, 
żeby udać chorego i nie pójść do szkoły. Zaświtała mu słaba 
nadzieja. Poddał swój organizm gruntownym oględzinom. 
Nie odkrył jednak żadnych dolegliwości, wobec czego zbadał 
się jeszcze raz. Przez chwilę wydawało mu się, że odkrył 
objawy kolki i dodało mu to znacznej otuchy.  
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Niestety objawy szybko osłabły i w końcu zupełnie przepadły. 
Szukał dalej. Nagle coś odkrył. Jeden z górnych przednich 
zębów wyraźnie się chwiał. Wspaniale! Już miał zacząć 
jęczeć, gdy przyszło mu na myśl, że jeżeli stanie z tym 
argumentem przed trybunałem domowym, ciotka zaraz 
wyrwie mu ząb, a to będzie bolało. Postanowił więc trzymać 
sprawę zęba w rezerwie i szukać dalej. Przez jakiś czas nic 
nie przychodziło mu do głowy; naraz przypomniał sobie, jak 
lekarz opowiadał o pewnej chorobie, przez którą ktoś musiał 
dwa czy trzy tygodnie leżeć w łóżku i o mało co palca nie 
stracił. Czym prędzej wysunął spod kołdry skaleczony palec 
u nogi i obejrzał go dokładnie. Nie miał wprawdzie pojęcia, 
jakie powinny być objawy tej choroby, ale w każdym razie 
warto było spróbować. Zabrał się więc z zapałem do jęczenia.

Sid spał jak zabity.
Tomek jęczał coraz głośniej i zdawało mu się, że palec 

naprawdę zaczyna go boleć.
Sid ani drgnął.
Tomek aż się zasapał z wysiłku. Odpoczął więc trochę, 

a potem wciągnął w płuca potężny haust powietrza i wydał 
całą gamę cudownych jęków.

Sid dalej chrapał w najlepsze.
Tomka ogarnął gniew. Zawołał: — Sid! Sid! — i potrząsnął 

nim mocno. Ten sposób okazał się skuteczniejszy. Tomek 
natychmiast wydał nową serię rozpaczliwych jęków. Sid 
ziewnął, przeciągnął się, chrapnął jeszcze raz, po czym podniósł 
się na łokciu i wybałuszył oczy na Tomka. Ten jęczał dalej.
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— Tomek! Tomek! — zawołał Sid.
Nie ma odpowiedzi.
— Tomek, co ci jest? Tomek!
Sid potrząsnął bratem i z przerażeniem patrzył mu 

w twarz.
— Och, Sid, przestań, nie szarp mnie… — jęknął 

wreszcie Tomek.
— Co ci się stało? Trzeba zawołać ciocię!
— Nie, daj spokój. Może samo przejdzie… Nie 

wołaj nikogo…
— Muszę zawołać! Nie jęcz tak, Tomku, to straszne. 

Długo tak się męczysz?
— Kilka godzin. Au! Nie ruszaj mnie, Sid. Umieram…
— Dlaczego wcześniej mnie nie obudziłeś? Tomek, proszę 

cię, przestań, bo aż mi skóra cierpnie. Powiedz, co ci jest?
— Sid, przebaczam ci wszystko. (Jęk). Wszystko, co 

zrobiłeś mi złego. (Jęk). Gdy mnie już nie będzie…
— Tomek, nie umieraj! Błagam cię, nie umieraj! Może…
— Wszystkim przebaczam. (Jęk). Powiedz im to, 

Sid. A moją ramę okienną i kota z jednym okiem daj tej 
dziewczynce, która niedawno przyjechała do naszego miasta, 
i powiedz jej…

Ale Sid porwał już ubranie i wypadł z pokoju. Tomek 
cierpiał teraz naprawdę, bo jego wyobraźnia pracowała 
na najwyższych obrotach. Jęki dźwięczały szczerym bólem.

Sid pędził po schodach na dół i wrzeszczał:
— Ciociu! Ciociu!! Tomek umiera!!!
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— Umiera?
— Tak! Chodź prędko!
— Bzdura! Nie wierzę…
Ale mimo to pobiegła na górę, a Sid i Mary za nią. Twarz 

jej zbladła, usta drżały. Przypadłszy do łóżka, wyszeptała 
niemal bez tchu:

— Tomku, na miłość Boską, co ci jest?
— Ach, ciociu, jestem…
— Dziecko, co z tobą?!
— Ach, ciociu, mój skaleczony palec… 

zmartwiał zupełnie!
Ciotka padła na krzesło, najpierw zaczęła się śmiać, 

potem zaczęła płakać, a potem śmiała się i płakała 
jednocześnie. W końcu przyszła nieco do siebie.

— Oj, Tomku, ale mi stracha napędziłeś! Ale teraz dosyć 
tych głupstw. Wyłaź z łóżka!

Jęki Tomka od razu ustały, a i palec przestał boleć. Było 
mu trochę głupio.

— Ciociu — powiedział — on naprawdę tak dziwnie mi 
zmartwiał i tak mnie bolał, że nawet zapomniałem o zębie…

— O zębie? O jakim zębie?
— Jeden mi się rusza i boli okropnie.
— No, no, tylko nie zacznij znowu jęczeć. Otwórz buzię. 

Tak, ząb rzeczywiście się chwieje, ale od tego nie umrzesz. 
Mary, daj mi kawałek jedwabnej nitki i przynieś zapalone 
polano z pieca w kuchni.
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— Wiesz, ciociu, już mnie wcale nie boli! Słowo daję! Nie 
trzeba go wyrywać. Ciociu, błagam!… Chcę iść do szkoły!!

— Naprawdę? Co ty mówisz? Więc po to była ta cała 
komedia, bo chciałeś wykręcić się od szkoły i iść na ryby? 
Ach, Tomku, Tomku, ja cię tak kocham, a ty do grobu chcesz 
mnie wpędzić swoimi wybrykami.

Tymczasem pojawiły się instrumenty dentystyczne. 
Ciotka Polly mocno obwiązała chory ząb nitką, a jej drugi, 
wolny koniec przymocowała do łóżka. Potem chwyciła 
płonące polano i nagle zamachnęła się nim tuż przed 
nosem Tomka. Tomek szarpnął głową do tyłu, a ząb zawisł 
u krawędzi łóżka.

Powiedziane jest, że nie ma tego złego, co by na dobre 
nie wyszło. Gdy Tomek po śniadaniu szedł do szkoły, był 
przedmiotem zazdrości każdego chłopca, którego spotkał, 
bo szczerba w górnym rzędzie zębów umożliwiała mu 
spluwanie w nowy, niezwykły i podziwu godny sposób. Szedł 
za nim cały orszak chłopców, mocno zainteresowanych 
jego wynalazkiem. Pewien chłopak, który miał ucięty palec 
i do tego momentu olśniewał wszystkich, będąc otoczony 
powszechnymi hołdami, stracił nagle zwolenników i aureolę 
sławy. Mocno przygnębiony takim obrotem sprawy, 
oświadczył z udaną pogardą, że to całe spluwanie Tomka 
to żadna sztuka. Ale inny chłopak powiedział mu na to: 
„Spróbuj sam, mądralo!” i bohater, strącony z piedestału, 
odszedł jak niepyszny.
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Chwilę później Tomek spotkał młodego włóczęgę 
Huckleberry’ego Finna, syna miejscowego pijaka. Wszystkie 
matki serdecznie go nie cierpiały i bały się jak ognia, gdyż 
był to próżniak, ulicznik i ordynus oraz dlatego, że był 
przedmiotem uwielbienia ich własnych dzieci, które 
znajdowały niezwykłą przyjemność w jego towarzystwie 
i z całej duszy pragnęły go naśladować. Podobnie jak inni 
synowie porządnych rodziców, Tomek także zazdrościł 
Huckowi jego wspaniałego, barwnego życia włóczęgi i miał 
surowy zakaz bawienia się z nim. Bawił się więc z nim, 
ilekroć tylko nadarzyła się sposobność.

Huck ubierał się w stare ubrania ludzi dorosłych, które 
zaplamione i postrzępione, wisiały na nim w artystycznym 
nieładzie. Kapelusz Hucka był bezkształtną ruiną, 
a naderwany kawałek ronda zwisał jak półksiężyc. 
Marynarka — jeżeli w ogóle miał ją na sobie — sięgała 
mu do pięt, a wybrzuszone na siedzeniu spodnie 
z wystrzępionymi ubłoconymi nogawkami, trzymały się 
na jednej szelce. Była to więc bardzo malownicza postać. 
Huck chodził, gdzie chciał i kiedy chciał. Sypiał na schodach, 
gdy było ładnie, a w pustych beczkach, kiedy było brzydko. 
Nie musiał chodzić do szkoły ani do kościoła, do nikogo 
nie musiał mówić „proszę pana” i nikogo nie słuchał. Mógł 
chodzić na ryby i kąpać się, kiedy tylko miał na to ochotę; 
siedział nad rzeką, jak długo chciał. Nikt nie zabraniał mu  
się bić i nikt nie kazał mu chodzić wcześnie spać.  
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Na wiosnę zawsze pierwszy chodził boso, a jesienią ostatni 
zakładał buty. Mógł się w ogóle nie myć i nie nosić czystej 
bielizny. I umiał cudownie kląć. Jednym słowem, chłopak 
ten miał wszystko, co może uczynić życie pięknym. 
Tak przynajmniej uważali wszyscy udręczeni synowie 
przyzwoitych rodziców w miasteczku St. Petersburg.

Tomek przywitał się z tym romantycznym włóczęgą:
— Serwus, Huckleberry!
— Serwus, co słychać?
— Co tam masz?
— Zdechłego kota.
— Pokaż! O rany, zdechły jak nic! Skąd go masz?
— Kupiłem od jednego chłopca.
— Co dałeś za niego?
— Niebieską kartkę i pęcherz z rzeźni.
— A skąd wziąłeś kartkę?
— Dwa tygodnie temu kupiłem ją od Bena Rogersa. 

Dałem mu za nią kijek do kółka.
— Słuchaj, Huck, a do czego ci potrzebny zdechły kot?
— Do czego? Do usuwania brodawek.
— Serio? Ja znam lepszy sposób.
— Niemożliwe. A jaki to sposób?
— Woda ze zgniłego drzewa.
— Woda ze zgniłego drzewa? To do niczego!
— Nie gadaj. Próbowałeś kiedyś?
— Ja nie, ale Bob Tanner próbował.
— Kto ci to powiedział?
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— On mówił to Jeffowi Thatcherowi, a Jeff Thatcher 
Johnny’emu Bakerowi, a Johnny Jimowi Hollisowi, a Jim 
Benowi Rogersowi, a Ben pewnemu Murzynowi, a Murzyn 
powiedział to mnie. A widzisz!

— No i co z tego? Oni wszyscy kłamią. Może z wyjątkiem 
Murzyna. Nie znam go. Zresztą nieważne. Ale powiedz mi, 
jak Bob Tanner to zrobił?

— No wiesz, wsadził rękę w otwór spróchniałego pnia, 
w którym zbiera się deszczówka.

— W dzień?
— Jasne, że w dzień.
— Z twarzą do drzewa?
— Tak, chyba tak.
— Co mówił przy tym?
— Pewnie nic nie mówił. Zresztą nie wiem.
— No właśnie! I taki osioł będzie coś gadał o usuwaniu 

brodawek zgniłą wodą! To do niczego! Trzeba pójść samemu 
w głąb lasu, odszukać zgniły pień, w którym po deszczu 
zbiera się woda, o północy odwrócić się plecami do drzewa, 
wetknąć rękę w otwór i powiedzieć:

„Na ropuchę i purchawki,
zgniła wodo, zjedz brodawki!”

Potem trzeba szybko pójść z zamkniętymi oczami 
jedenaście kroków przed siebie, potem trzy razy się 
obrócić i pójść do domu. Ale po drodze nie wolno z nikim 
rozmawiać, bo gdy się powie choć słowo, czary stracą moc.
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— Hm, to wygląda na dobry sposób. Ale Bob Tanner tak 
nie robił.

— Na pewno nie. On ma najwięcej brodawek z nas 
wszystkich, a przecież nie miałby ani jednej, gdyby wiedział, 
jak należy stosować zgniłą wodę. Ja tym sposobem pozbyłem 
się już tysiąca brodawek. Ciągle bawię się żabami i dlatego 
wciąż robią mi się nowe. Czasami także usuwam je bobem.

— Tak. Bób jest dobry. Też go stosowałem.
— Tak? A w jaki sposób?
— Trzeba wziąć ziarenko bobu, rozłupać je, naciąć 

brodawkę do krwi, potem posmarować obie połówki bobu 
krwią i jedną zakopać o północy na rozstajach dróg, wtedy 
gdy nie ma księżyca, a drugą połówkę spalić. Połówka 
nasmarowana krwią ciągnie i ciągnie, żeby przyciągnąć do 
siebie drugą połówkę i w końcu brodawka odpada.

— Zgadza się. A jeśli zakopując bób, powiesz: „Idź 
bobie pod ziemię — precz brodawko ode mnie” — to jeszcze 
lepiej. Tak właśnie robi Joe Harper, a on już był blisko 
Coonville i w ogóle dużo widział. A jak się usuwa brodawki 
zdechłym kotem?

— To jest tak: bierzesz kota i idziesz z nim na cmentarz 
nocą w dniu, kiedy pochowano jakiegoś bezbożnika. 
O północy przyjdzie diabeł albo nawet dwa i trzy, ale 
widzieć ich nie można, najwyżej usłyszy się coś jakby wiatr, 
a czasem nawet ich rozmowę. A kiedy zabierają duszę tego 
nieboszczyka, trzeba rzucić za nimi kotem i powiedzieć:
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Tak jak diabeł znika z trupem,
Tak jak kot ucieka z łupem,
Niech brodawki mi znikają,
Czystą skórę zostawiają!

Ten sposób usuwa każdą brodawkę.
— To może być niezłe. Próbowałeś już tego, Huck?
— Nie, ale mama Hopkins mi opowiadała.
— W takim razie to musi być prawda, bo wszyscy mówią, 

że ona jest czarownicą.
— Mówią? Ja wiem, że nią jest! Rzuciła przecież czary 

na mojego ojca. Sam to mówi. Idzie raz ojciec drogą i widzi, 
że ona chce na niego rzucić urok, chwycił więc kamień 
i gdyby się nie schyliła, trafiłby ją porządnie. I co na to 
powiesz, że tej samej nocy spadł z szopy, na której spał pijany, 
i złamał sobie rękę?

— Rany! To straszne. A skąd twój ojciec wiedział, że ona 
chce na niego rzucić czary?

— Mój Boże, ojciec świetnie zna się na tym. Mówi, że gdy 
ona wlepi tak w kogoś oczy, to czaruje. Zwłaszcza jeżeli coś 
przy tym mruczy pod nosem. Bo wtedy odmawia Ojcze nasz 
na wspak.

— A kiedy pójdziesz wypróbować kota, Huck?
— Dzisiaj w nocy. Myślę, że tej nocy diabli przyjdą zabrać 

starego Hossa Williamsa.
— Przecież pochowali go jeszcze w sobotę, Huck. Czy 

diabli nie zabrali go już w sobotę?
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— Coś ty! Przecież przed północą diabelska moc nie 
działa, a potem była niedziela. W niedzielę diabły się 
nie pokazują.

— Prawda, nie pomyślałem o tym. Weźmiesz mnie 
ze sobą?

— Jasne, jeśli tylko się nie boisz.
— Boję się? Żartujesz! Przyjdź po mnie i zamiaucz.
— W porządku, ty też odpowiedz miauczeniem, jeżeli 

będziesz mógł. Ostatnim razem miauczałem tak długo, 
aż stary Hays rzucił we mnie kamieniem i krzyknął; 
„Przeklęte kocisko!”. Wtedy ja wrzuciłem mu cegłę przez 
okno. Ale nie mów o tym nikomu.

— To się rozumie. Wtedy naprawdę nie mogłem 
miauczeć, bo ciotka cały czas mnie pilnowała. Ale dzisiaj się 
postaram. Hej, co tam masz?

— Nic, kleszcza.
— Skąd go masz?
— Z lasu.
— Co chcesz za niego?
— Nie wiem. Nie chcę go sprzedawać.
— Jak uważasz. Mały jest ten kleszcz.
— Każdy może tak mówić, dopóki go nie ma. Mnie on 

wystarcza. Jestem z niego zupełnie zadowolony.
— Phi, jest ich cała masa. Mógłbym mieć tysiące, 

gdybym chciał.
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— To czemu nie chcesz? Bo dobrze wiesz, że nie możesz. 
To wspaniały wczesny okaz, pierwszy, jakiego widziałem 
w tym roku.

— Słuchaj, Huck, dam ci za niego mój ząb.
— Pokaż.
Tomek wyjął papierowe zawiniątko i ostrożnie wydobył 

z niego ząb.
Huck oglądał go chciwie. Pokusa była wielka. 

Wreszcie powiedział:
— Na pewno prawdziwy?
Tomek otworzył usta i pokazał szczerbę.
— Załatwione! — powiedział Huck.
Tomek schował kleszcza do pudełka po zapałkach, 

które jeszcze niedawno było mieszkaniem „szczypawki”, 
i chłopcy rozstali się, każdy przekonany, że jest bogatszy niż 
był przedtem.

Gdy Tomek dotarł wreszcie do małego, drewnianego, 
położonego na uboczu budynku szkolnego, wszedł do 
klasy szybkim krokiem, z miną człowieka, który bardzo 
się spieszył. Powiesił kapelusz na kołku i ruszył na swoje 
miejsce z pilnością wzorowego ucznia. Nauczyciel siedział 
na wyżynach swego tronu, w wielkim wyplatanym fotelu 
i drzemał, ukołysany sennym szmerem uczących się dzieci. 
Obudziło go wejście Tomka.

— Tomasz Sawyer!
Tomek wiedział, że nazwanie go pełnym imieniem 

i nazwiskiem nie oznacza nic dobrego.
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— Jestem!
— Chodź no tu. Cóż to, przyjacielu, znowu się spóźniłeś?
Tomek właśnie zamierzał wykręcić się jakimś niewinnym 

kłamstewkiem, gdy spostrzegł nagle dwa jasne warkocze, 
opadające na plecy i poznał je natychmiast, dzięki owej 
tajemniczej sile miłości. Zorientował się też od razu, że obok 
dziewczynki było jedyne wolne miejsce w całej klasie. 
Oświadczył więc prosto z mostu:

— Zatrzymałem się, żeby porozmawiać 
z Huckiem Finnem!

Nauczycielowi krew zastygła w żyłach. Bezradnie powiódł 
wzrokiem po klasie, jakby tam szukał ratunku. Zrobiło 
się cicho. Wszyscy byli przekonani, że Tomek zwariował. 
Nauczyciel zapytał:

— Co… co zrobiłeś?
— Zatrzymałem się, żeby porozmawiać 

z Huckiem Finnem.
Jaśniej nie można było powiedzieć.
— Tomaszu Sawyer! To jest najbardziej zdumiewająca 

rzecz, jaką kiedykolwiek usłyszałem. Odpowiedzią na to 
może być tylko kij. Ściągaj bluzę!

Ramię pedagoga pracowało aż do zmęczenia, potem 
zasoby nauczycielskiej energii zaczęły się wyczerpywać. 
Wreszcie padł rozkaz:

— A teraz marsz na stronę dziewcząt! I niech to będzie 
dla ciebie przestrogą na przyszłość.
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Wydawało się, że śmiech, który przeleciał po klasie, 
zawstydził Tomka. W rzeczywistości jednak przyczyną 
jego zmieszania było pełne onieśmielenia uwielbienie 
dla tego nieznajomego bóstwa i bezgraniczne szczęście, 
że udało mu się usiąść obok niej. Usiadł na skraju 
sosnowej ławki, a dziewczynka odsunęła się od niego, 
ostentacyjnie odwracając głowę. Po klasie szły szturchańce, 
porozumiewawcze znaki i szepty, ale Tomek siedział 
spokojnie, z rękami na długim niskim pulpicie i nosem 
w książce.

Powoli klasa przestała zwracać na niego uwagę 
i powróciła zwykła senna atmosfera. Tomek począł rzucać 
na dziewczynkę ukradkowe spojrzenia. Zauważyła to, 
skrzywiła się z niesmakiem i przez minutę pozwoliła mu 
oglądać tylko tył swojej głowy. Gdy się ostrożnie odwróciła, 
leżała przed nią brzoskwinia. Odtrąciła ją gwałtownie, 
Tomek łagodnie podsunął ją znowu. Odtrąciła ją ponownie, 
ale już z mniejszą niechęcią, Tomek cierpliwie podsunął ją 
znowu. Zostawiła ją tam, gdzie leżała. Tomek nagryzmolił 
na tabliczce: „Proszę cię, weź, mam więcej”. Dziewczynka 
zerknęła na tabliczkę, ale nic nie odpowiedziała. Wtedy 
Tomek zaczął coś rysować na tabliczce, lewą ręką zasłaniając 
przed nią swe dzieło. Przez chwilę udawała, że nic ją to nie 
obchodzi, ale wkrótce zwykła ludzka ciekawość wzięła górę. 
Chłopiec pracował dalej. Dziewczynka nieśmiało zerknęła 
na tabliczkę, ale on udawał, że nic nie zauważył. Wreszcie 
uległa i szepnęła niepewnym głosem:
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— Pokaż…
Tomek odsłonił nieudolną karykaturę domu z dwoma 

szczytami dachu i wychodzącym z komina dymem 
w kształcie korkociągu. To wspaniałe dzieło zainteresowało 
dziewczynkę i zapomniała o wszystkim. Gdy skończył, 
przyjrzała się rysunkowi i szepnęła:

— Śliczne. Teraz narysuj człowieka.
Artysta dorysował człowieka, olbrzymiego potwora, który 

spokojnie mógłby przejść ponad domem. Ale dziewczynka 
nie była pedantką. Potwór zupełnie ją zadowalał. Szepnęła:

— Pysznie! Zrób jeszcze mnie, jak przychodzę.
Tomek namalował coś podobnego do klepsydry 

z głową jak księżyc w pełni i słomkami zamiast rąk i nóg. 
Rozcapierzone palce uzbroił w potężny wachlarz.

— Ach, jakie to śliczne! — powiedziała dziewczynka. — 
Chciałabym tak umieć rysować!

— To zupełnie łatwe — odszepnął Tomek. — Jak chcesz, 
mogę cię nauczyć.

— Naprawdę? Kiedy?
— W południe. Czy idziesz do domu na obiad?
— Zostanę, jeśli chcesz.
— Wspaniale. Jak się nazywasz?
— Becky Thatcher. A ty? Ach, prawda, wiem: 

Tomasz Sawyer.
— Tak się nazywam, gdy dostaję lanie. Kiedy jestem 

grzeczny, nazywam się Tomek. Ty będziesz do mnie mówiła 
Tomek, prawda?
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— Tak.
Zaczął znowu coś gryzmolić na tabliczce. Ale ona już się 

nie odwracała. Chciała widzieć. Odpowiedział:
— O, to nic takiego!
— Nie wierzę. Tam coś jest.
— Ależ nic. Zresztą nie będziesz chciała na to patrzeć.
— Przeciwnie, bardzo, bardzo chcę. Proszę cię, pokaż!
— A nie powiesz nikomu?
— Nigdy! Słowo!
— Naprawdę? Nigdy w życiu?
— Nikomu nie powiem aż do śmierci. A teraz pokaż!
— Lepiej nie. I tak nie będziesz chciała na to patrzeć.
— Im dłużej tak mówisz, tym bardziej chcę, Tomku — 

i położyła swoją rączkę na jego ręce. Nastąpiła maleńka 
utarczka. Tomek udawał, że naprawdę się opiera, ale pomału 
odsuwał rękę, odsłaniając w końcu napis: Kocham cię.

— Ach, ty wstręciuchu! — dała mu lekkiego klapsa, ale 
zarumieniła się i wyglądała na zadowoloną.

Właśnie w tej chwili chłopiec poczuł, że jakieś żelazne 
kleszcze zaciskają się powoli wokół jego ucha i coś ciągnie go 
do góry. W ten sposób, ku niewysłowionej uciesze uczniów, 
został przeprowadzony przez całą klasę i usadzony na swoim 
zwykłym miejscu. Nauczyciel stał nad nim przez kilka 
strasznych chwil, aż wreszcie bez słowa wlazł na swój tron. 
Choć ucho Tomka piekło, serce jego śpiewało hymn radości.

Gdy w klasie zapanował spokój, Tomek usiłował rzetelnie 
wziąć się do nauki, ale był zbyt wzburzony, aby się skupić. 
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Gdy przyszła na niego kolej czytania, robił same błędy. 
Pytany z geografii zamieniał jeziora w góry, góry w rzeki, 
rzeki w lądy stałe tak, że na ziemi zapanował chaos niczym 
przed stworzeniem świata. W dyktandzie strzelał byki 
w najprostszych słowach, toteż gdy wreszcie wstał z ławki, 
to tylko po to, by oddać blaszany medal, który w nagrodę 
za dobrą pisownię nosił z dumą przez kilka miesięcy.

Rozdział Vii
Im sumienniej starał się Tomek przykuć uwagę do książki, 

tym bardziej uciekały mu myśli. Wreszcie westchnął, ziewnął 
i dał spokój tym usiłowaniom. Miał wrażenie, że południowa 
przerwa nigdy nie nadejdzie. Powietrze wprost zamarło, nie 
wiał nawet najlżejszy wiaterek. Ze wszystkich sennych dni 
ten był najbardziej senny. Monotonne mruczenie dwudziestu 
pięciu uczących się dzieci usypiało jak brzęczenie pszczół. 
Daleko, poprzez migotliwe rozgrzane powietrze, majaczyła 
delikatna zieleń wzgórza Cardiff, skąpanego w blasku słońca. 
Wysoko szybowało leniwie kilka ptaków. Poza tym nie było 
widać żadnej żywej istoty oprócz kilku krów — a i te spały.

Dusza Tomka wyrywała się na wolność i gorączkowo 
poszukiwała jakiejś rozrywki, która pozwoliłaby  
przetrwać te straszne chwile. Sięgnął ręką do kieszeni  
i nagle błysk radości rozjaśnił mu twarz — była to  
prawdziwa modlitwa dziękczynna. Ukradkiem wyjął  
pudełko po zapałkach. Wypuścił kleszcza na wolność 
i posadził go na płaskim pulpicie.  
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Zwierzątko prawdopodobnie również zapłonęło gorącą 
wdzięcznością, ale była ona przedwczesna, bo gdy chciało 
pełne radosnych uczuć wybrać się w podróż, Tomek zawrócił 
je szpilką i zmusił do obrania innego kierunku.

Obok Tomka siedział jego serdeczny przyjaciel, który 
cierpiał tak samo jak on i teraz z głęboką wdzięcznością 
przyłączył się do zabawy. Przyjaciel nazywał się Joe Harper. 
Przez cały tydzień chłopcy byli serdecznymi przyjaciółmi, 
ale w niedzielę zamieniali się w zaciętych wrogów i toczyli ze 
sobą wojny. Joe wyjął szpilkę z klapy swojej bluzy i przyłączył 
się do musztrowania jeńca. Zabawa stawała się coraz bardziej 
interesująca. Wkrótce jednak Tomek oświadczył, że sobie 
nawzajem przeszkadzają i żaden z nich nie ma z kleszcza 
korzyści. Położył więc tabliczkę Joego na pulpicie i narysował 
na jej środku pionową linię.

— Teraz — powiedział — jak długo kleszcz jest na twojej 
stronie, możesz go poganiać, ile chcesz, ale gdy ucieknie 
na moją stronę, musisz go zostawić w spokoju, dopóki mi 
znowu nie ucieknie do ciebie.

— Świetnie! No to puszczaj go!
Kleszcz szybko uciekł Tomkowi i przekroczył granicę. 

Joe męczył go jakiś czas, aż zwierzątko znowu wyrwało się 
na drugą stronę. Sytuacja powtarzała się kilkakrotnie. Gdy 
jeden z pełnym poświęceniem znęcał się nad kleszczem, 
drugi przyglądał się z nie mniejszym zainteresowaniem.  
Obaj chłopcy zapomnieli o bożym świecie. Wreszcie 
szczęście bardziej zaczęło sprzyjać Joemu.  
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Kleszcz miotał się na prawo i lewo, próbował tej i innej 
drogi, i był tak samo zdenerwowany i podniecony jak 
chłopcy. Za każdym razem, gdy Tomkowi zdawało się, 
że już już zdobycz przekracza jego granicę, a ręce rwały się 
do działania, szpilka Joego zgrabnie zawracała zwierzątko 
z powrotem. Wreszcie Tomek nie wytrzymał. Pokusa była 
za silna. Wyciągnął rękę i dopomógł troszkę swoją szpilką. 
Joe wpadł w gniew.

— Co robisz, Tomek! Zostaw go!
— Chciałem go tylko trochę popchnąć…
— No nie, mój drogi, to nieuczciwe.
— Przecież wolno mi go trochę popchnąć.
— Puść go w tej chwili!
— Nie puszczę!
— Musisz, przecież jest po mojej stronie.
— Słuchaj, Joe, czyj to kleszcz?
— Nieważne, jest po mojej stronie i masz go puścić!
— Coś takiego! To jest mój kleszcz i zrobię z nim, co mi 

się będzie podobało!
Potężny cios spadł na plecy Tomka i drugi taki sam 

na plecy Joego. Przez dwie minuty z dwóch bluz leciał kurz 
i przez dwie minuty klasa miała niezłe widowisko. Chłopcy 
byli tak zajęci sobą, że nie zauważyli ciszy, jaka zapanowała 
w klasie, gdy nauczyciel zaczął skradać się na palcach 
w stronę ich ławki i stanął nagle nad nimi. Przyglądał się 
dość długo ich wyczynom, zanim zdecydował się urozmaicić 
im zabawę swym osobistym udziałem.
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Gdy wreszcie nadeszła przerwa południowa, Tomek 
podbiegł do Becky Thatcher i szepnął jej do ucha:

— Włóż kapelusz i udawaj, że idziesz do domu, a gdy 
dojdziesz do rogu, wróć tutaj boczną uliczką. Ja pójdę inną 
drogą i wrócę tak samo.

Tak też się stało. Tomek poszedł z grupą kolegów, a Becky 
z koleżankami. Po chwili spotkali się u wylotu małej uliczki 
i wrócili do szkoły, którą mieli teraz na swój wyłączny 
użytek. Usiedli obok siebie i położyli na ławce tabliczkę; 
Tomek podał dziewczynce rysik i trzymając jej rękę w swojej, 
tworzył nowy nadzwyczajny dom. Gdy zainteresowanie 
sztuką osłabło, zaczęli rozmawiać. Tomek był wniebowzięty.

— Lubisz szczury? — zapytał.
— Pfuj, nienawidzę!
— No tak, żywe. Ale ja mówię o zdechłych, którymi 

można kręcić na sznurku wokoło głowy.
— Nie, nie cierpię szczurów, ani żywych, ani zdechłych. 

Wiesz, co lubię? Gumę do żucia.
— Aha… Szkoda, że nie mam.
— Ale ja mam. Chcesz? Pożuj chwilę, ale potem musisz 

mi oddać.
To było wspaniałe. Żuli na zmianę i majtali nogami 

z nadmiaru szczęścia.
— Byłaś kiedyś w cyrku?
— Tak, i tatuś jeszcze mnie tam zabierze, jak 

będę grzeczna.
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— Ja byłem w cyrku trzy, cztery, no, w ogóle dużo razy. 
Kościół nie umywa się do cyrku. W cyrku przez cały czas są 
jakieś nowe hece. Gdy dorosnę, zostanę klownem w cyrku.

— Ojej, naprawdę? To cudowne! Klowni mają zawsze 
takie kolorowe stroje.

— No właśnie. A wiesz ile zarabiają pieniędzy? Całą 
masę! Co najmniej dolara dziennie. Ben Rogers mi to mówił. 
Słuchaj, Becky, czy byłaś już kiedyś zaręczona?

— A co to jest?
— No, zaręczona, żeby potem wyjść za mąż.
— Nie.
— A chciałabyś?
— Chyba tak. Zresztą nie wiem. A jak to jest?
— Jak? To żadna sztuka. Musisz tylko powiedzieć 

chłopcu, że nigdy nie chcesz kochać nikogo innego, tylko 
jego, na zawsze, a potem pocałować go i rzecz załatwiona. 
Każdy to potrafi.

— Pocałować? Po co?
— Widzisz, to jest takie… no, ładne, i tak się zawsze robi.
— Zawsze?
— Tak robią wszyscy, którzy się kochają. Pamiętasz, co ci 

napisałem na tabliczce?
— Ta-ak.
— Więc co to było?
— Nie powiem.
— Mam ci sam powiedzieć?
— Ta-a-ak, ale kiedy indziej.
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— Nie, teraz!
— Nie, nie teraz… Jutro!
— O nie, Becky, proszę cię. Ja tylko szepnę, 

bardzo cichutko.
Becky zawahała się. Tomek uznał milczenie za zgodę. 

Objął ją ręką wpół i wyszeptał wyznanie cichutko, z ustami 
tuż przy jej uchu.

Potem dodał:
— Teraz ty mi szepnij… to samo.
Becky opierała się chwilę, a potem powiedziała:
— Musisz się odwrócić i nie patrzeć na mnie, wtedy 

powiem. Ale nie powtórzysz tego nikomu, pamiętaj, Tomku! 
Więc nie powiesz nikomu?

— Nie, nigdy w życiu! A teraz Becky…
Odwrócił się. Ona nachyliła się nieśmiało, aż oddech jej 

musnął jego włosy i wyszeptała:
— Kocham cię.
Potem odskoczyła i zaczęła uciekać między ławkami, 

a Tomek gonił ją po klasie. Wreszcie schroniła się w kącie, 
zasłaniając sobie twarz białym fartuszkiem. Tomek objął ją 
za szyję i prosił:

— Becky, proszę cię, już po wszystkim. Jeszcze tylko 
pocałunek. Nie bój się, to nic takiego. Becky, proszę cię!

Ciągnął ją za fartuszek i próbował odjąć jej dłonie od 
twarzy. Becky ustąpiła w końcu i opuściła ręce. Spoza fartuszka 
ukazała się zaczerwieniona od szamotania twarzyczka.  
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Dziewczynka poddała się. Tomek pocałował czerwone 
usteczka i powiedział:

— Już po wszystkim, Becky. Pamiętaj, że od tej chwili nie 
wolno ci kochać nikogo innego, oprócz mnie i nie wolno ci 
wyjść za mąż za żadnego innego chłopaka, tylko za mnie. 
Przyrzekasz?

— Tak, nigdy nie będę kochała nikogo innego, tylko 
ciebie, Tomku i tylko za ciebie wyjdę za mąż. A ty nie ożenisz 
się z nikim innym, tylko ze mną.

— Naturalnie, ma się rozumieć. Zawsze idąc do szkoły 
albo wracając do domu, musisz iść ze mną, gdy nikt nie 
będzie widział. We wszystkich grach i zabawach będziesz 
wybierać mnie, a ja ciebie — tak robią narzeczeni.

— Ach, to cudowne! Nigdy przedtem o tym nie słyszałam.
— To jest bardzo fajne. Gdy ja i Amy Lawrence…
Wielkie oczy Becky powiedziały mu, że palnął głupstwo. 

Urwał zmieszany.
— Och, Tomku! Więc ja nie jestem pierwszą? Miałeś 

już narzeczoną!
Zaczęła płakać.
— Nie płacz, Becky — uspokajał ją Tomek. — Ona mnie 

już nic a nic nie obchodzi.
— Nie, nie, ty sam najlepiej wiesz, że tak nie jest!
Tomek chciał objąć dziewczynkę za szyję, ale odepchnęła 

go, odwróciła się do ściany i płakała dalej. Tomek  
przysunął się do niej i ze wszystkich sił starał się ją pocieszyć, 
ale ponownie został odepchnięty.  
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Wtedy obudziła się w nim duma, odwrócił się i wyszedł. 
Przez chwilę stał przed szkołą niezdecydowany, ciągle 
spoglądając ku drzwiom. Miał nadzieję, że Becky pożałuje 
swojej szorstkości i wyjdzie go szukać. Ale nie przychodziła. 
Zrobiło mu się bardzo przykro, bo czuł, że wina leży po jego 
stronie. Stoczył ze sobą ciężką walkę, aby jeszcze raz wrócić 
do niej. Wszedł do klasy. Becky stała ciągle w kącie twarzą 
do ściany i pochlipywała. Tomkowi serce omal nie pękło. 
Podszedł do niej i stał chwilę, nie wiedząc co robić, wreszcie 
powiedział nieśmiało:

— Becky, naprawdę zależy mi tylko na tobie. Poza tobą 
nikt mnie nie obchodzi.

Brak odpowiedzi — słychać tylko płacz.
— Becky! — błagał — Becky! Odezwij się do mnie.
Znowu płacz.
Tomek wydobył swój największy skarb, mosiężną gałkę 

od jakiegoś mebla, podsunął jej pod oczy, żeby zobaczyła, 
i powiedział:

— Becky, proszę, weź to!
Becky strąciła gałkę na ziemię. Wówczas Tomek opuścił 

klasę i poszedł, gdzie go oczy poniosły, by tego dnia już do 
szkoły nie wrócić.

Becky tknęło złe przeczucie. Wybiegła, ale nigdzie nie 
było go widać. Zajrzała na dziedziniec szkolny. Tomka nie 
było. Zaczęła wołać:

— Tomku, wróć! Tomku!
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Nasłuchiwała z natężeniem, ale nikt nie odpowiedział. 
Otaczała ją cisza i pustka. Usiadła, zanosząc się od płaczu 
i czyniąc sobie gorzkie wyrzuty. Dzieci znów zaczęły 
schodzić się do szkoły, więc musiała kryć się ze swoim 
bólem i złamanym sercem. Czekało ją samotne dźwiganie 
brzemienia długiego, posępnego popołudnia. Nie miała 
wśród obcych dzieci żadnej siostrzanej duszy, z którą 
mogłaby podzielić się swoim cierpieniem.

Rozdział Viii
Tomek kluczył zaułkami, aż znalazł się w przyzwoitej 

odległości od drogi, którą zwykle wracają uczniowie do 
szkoły. Z ciężkim sercem ruszył przed siebie. Dwa czy trzy 
razy przeszedł strumień, gdyż według rozpowszechnionego 
wśród chłopców przesądu, przejście w bród wody 
zabezpiecza przed pościgiem. W pół godziny później 
zniknął za willą pani Douglas na szczycie wzgórza Cardiff. 
Budynek szkolny, leżący głęboko w dolinie, ledwo można 
było stamtąd rozpoznać. Wszedł w gęsty las i usiadł na mchu 
pod rozłożystym dębem. Najlżejszy powiew nie poruszał 
liśćmi, upał południa uciszył nawet ptaki. Przyrodę ogarnęło 
nieme odrętwienie. Dusza chłopca pogrążyła się w smutku. 
Długo siedział w zadumie z łokciami na kolanach, oparłszy 
podbródek o dłonie. Myślał, że życie jest jednym pasmem 
udręk i prawie zazdrościł Jimowi Hodgesowi, który  
kilka dni temu wyzwolił się od niego.  
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Wyobrażał sobie, jak dobrze i słodko jest tak leżeć i śnić 
wiecznie, kiedy wiatr szepce w liściach drzew, pieści trawy 
i kwiaty na grobie, a człowiek już na zawsze wolny jest 
od wszelkich smutków i trosk. Gdyby tylko miał dobre 
świadectwo ze szkółki niedzielnej, chętnie odszedłby z tego 
świata. A teraz jeszcze ta dziewczyna. Co on jej zrobił? 
Nic. Miał przecież najuczciwsze w świecie zamiary, a ona 
postąpiła z nim jak z psem, jak z ostatnim kundlem. Kiedyś 
jeszcze tego pożałuje, ale wtedy będzie już za późno. Ach, 
gdyby tak można było umrzeć na jakiś czas!

Ale żywotne młode serce nie umie się długo smucić. 
Tomek zaczął powoli wracać myślą do zwykłych spraw. Co 
by było, gdyby w tajemniczy sposób zniknął z miasteczka? 
Gdyby tak pojechał daleko, daleko, w nieznane kraje i już 
nigdy nie wrócił? Co ona by wówczas czuła? Przypomniał 
sobie pomysł, żeby zostać klownem, ale myśl ta napełniła 
go niesmakiem. Tanie żarty i kolorowe ubrania były wręcz 
zniewagą dla jego melancholijnie rozmarzonej duszy. Nie, 
zostanie żołnierzem i wróci po wielu latach okryty ranami 
i sławą. Albo jeszcze lepiej: pójdzie do Indian, będzie z nimi 
polował na bizony, kroczył po ścieżkach wojennych, wśród 
dzikich gór i po bezdrożach olbrzymich prerii Dzikiego 
Zachodu, aż kiedyś, w dalekiej przyszłości wróci jako wielki 
wódz z orlimi piórami na głowie i twarzą pomalowaną 
w straszliwe barwy wojenne. Któregoś ranka zjawi się 
w szkole, a kolegom aż oczy wyjdą na wierzch z zazdrości. 
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Albo nie; jest jeszcze coś wspanialszego. Zostanie piratem! 
Właśnie! Teraz jasno widział swoją przyszłość, promienną 
i chwalebną. Jego imię będzie znał cały świat i wszyscy będą 
drżeć przed nim. W aureoli sławy, pruł będzie wzburzone 
morze na swoim długim, wąskim, czarnym żaglowcu „Duch 
Burzy”, a na jego maszcie powiewać będzie straszliwa 
korsarska bandera! A gdy już osiągnie szczyt sławy, zjawi 
się kiedyś niespodziewanie w swym rodzinnym miasteczku, 
brązowy od słońca, ogorzały od wichrów morskich, 
i wkroczy dumnie do kościoła w czarnym aksamitnym 
kaftanie, czarnych aksamitnych spodniach, w wysokich 
butach z cholewami, przepasany karmazynową szarfą, 
z pistoletami za pasem, z szablą u boku, pokrytą plamami 
krwi, w szerokim kapeluszu z powiewającymi piórami, 
z rozwiniętą czarną banderą, na której widnieć będzie trupia 
czaszka i skrzyżowane piszczele — tak wejdzie i będzie 
pęczniał z dumy, słysząc szepty: „To jest pirat, Tomasz 
Sawyer! Czarny Mściciel Hiszpańskich Wód!”

Tak, to już postanowione. Wybrał swoją drogę życiową. 
Zrobi karierę. Ucieknie z domu i zacznie nowe życie. 
Postanowił wyruszyć na drugi dzień rano. Trzeba więc 
natychmiast rozpocząć przygotowania, zebrać odpowiednie 
środki. Podszedł do spróchniałego pnia i zaczął kopać 
pod nim scyzorykiem. Wkrótce natrafił na drzewo, które 
wydało głuchy odgłos. Włożył rękę do dołka i z powagą 
wygłosił zaklęcie:
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„To, czego tutaj nie ma, przybądź na zawołanie!
A co tu było dotąd, niech dalej pozostanie!”

Potem rozgarnął ręką ziemię i odsłonił sosnową 
deszczułkę. Wyciągnął ją i odkrył maleńką, zgrabną skrytkę 
z sosnowych deseczek. Leżała tam szklana kulka do gry. 
Zdziwienie Tomka nie miało granic. Zbity z tropu, podrapał 
się w głowę i powiedział:

— Coś tu nie gra!
Odrzucił kulkę ze złością i zamyślił się głęboko. Nie 

ulegało bowiem wątpliwości, że tym razem zawiodły 
czary, które on i jego koledzy uważali za niezawodne. 
Według magicznego przepisu, gdy zakopie się szklaną 
kulkę i wymówi przy tym specjalne zaklęcie, a po dwóch 
tygodniach odkopie to miejsce i wypowie słowa, które przed 
chwilą powiedział, wówczas znajdzie się tam wszystkie 
kulki, jakie się kiedykolwiek zgubiło, choćby były przedtem 
rozrzucone po całym świecie. Ale tutaj nic z tego nie wyszło. 
Wiara Tomka została zachwiana w posadach. Tyle razy 
słyszał, że się udawało, lecz nigdy nie słyszał, żeby zawiodło. 
Zapomniał, że sam już kilkakrotnie próbował tej metody, 
jednak nigdy nie mógł potem odnaleźć miejsca, w którym 
zakopał kulkę. Po dłuższym namyśle doszedł do wniosku, 
że jakaś czarownica musiała mu przeszkodzić i wszystko 
popsuła. Postanowił to sprawdzić. Zaczął więc szukać dokoła, 
aż znalazł w piasku małe lejkowate zagłębienie. Położył się, 
przytknął usta do zagłębienia i zawołał:
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Leśny chrząszczu, powiedz mi to, co 
chciałbym wiedzieć!

Leśny chrząszczu, powiedz mi to, co chciałbym wiedzieć!

Piasek zaczął się poruszać i ukazał się mały czarny 
chrząszcz, ale przestraszony zaraz się schował.

— Nic nie mówi. A więc to robota czarownicy. Od razu 
się domyśliłem!

Ponieważ wiedział, że z czarownicami lepiej nie zaczynać, 
dał spokój skrytce. Przyszło mu jednak na myśl, że mógłby 
przynajmniej zatrzymać dla siebie kulkę, którą przed chwilą 
wyrzucił; rozpoczął więc cierpliwe poszukiwania. Ale nie 
mógł jej znaleźć. Wrócił do skrytki, stanął dokładnie tak 
samo jak wtedy, gdy rzucał kulkę, wyjął z kieszeni drugą 
i rzucając ją w tym samym kierunku, powiedział:

— Szukaj, bracie, brata.
Uważał dokładnie, gdzie upadła, poszedł tam i szukał. 

Musiała jednak upaść za blisko lub za daleko. Powtórzył 
próbę jeszcze kilka razy, aż wreszcie się udało. Obie kulki 
leżały prawie obok siebie.

W tej właśnie chwili w lesie rozległ się słaby dźwięk małej, 
blaszanej trąbki. Tomek błyskawicznie zrzucił z siebie bluzę 
i spodnie, przepasał się szelkami, odgarnął na bok kupkę 
chrustu, leżącą za pniem i wydobył z ukrycia łuk własnego 
wyrobu oraz strzałę, drewniany miecz i blaszaną trąbkę. Porwał 
to wszystko i boso, w rozwianej koszuli, popędził przed siebie.  
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Dopadł wysokiego wiązu, odegrał pod nim swój odzew 
i ostrożnie rozejrzał się zza drzewa na wszystkie strony. 
Swojej wymyślonej drużynie rzucił cichy rozkaz:

— Stać, chłopcy! Kryć się, póki nie zatrąbię.
Na widowni pojawił się Joe Harper, tak samo lekko 

ubrany i tak samo potężnie uzbrojony. Tomek zawołał:
— Stój! Kto śmie wchodzić do lasu Sherwood bez 

mojego pozwolenia?
— Guy z Guisborne nie potrzebuje pozwolenia! A kim ty 

jesteś, który śmiesz do mnie mówić te słowa?
— Ja? Ja jestem Robin Hood, o czym wkrótce przekonają 

się twoje nędzne zwłoki! — pośpieszył z odpowiedzią Tomek.
Dialog przyjaciół wzorowany był na książce, którą obaj 

umieli na pamięć.
— A więc to ty jesteś tym słynnym zabójcą? Z radością 

zmierzę się z tobą i zobaczymy, kto będzie rządził w tym 
lesie! Stawaj do walki!

Dobyli drewnianych mieczy, resztę uzbrojenia rzucili 
na ziemię, stanęli w pozycji szermierzy, noga przy nodze 
i rozpoczęli rycerski pojedynek według ściśle ustalonych zasad.

— Teraz kolej na ciebie — zawołał Tomek. — Wal równo!
Obaj więc „walili równo”, pocąc się i dysząc. Wreszcie 

Tomek krzyknął:
— Padnij, padnij! Czemu nie padasz?
— Nie chce mi się! Czemu ty sam nie padasz? Przecież 

więcej oberwałeś niż ja!
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— No i co z tego? Ja nie mogę polec, bo tego nie ma 
w książce. Tam jest napisane: „Potem potężnym ciosem 
w plecy powalił nieszczęsnego Guy’a z Guisborne”. Musisz się 
odwrócić, żebym mógł ci zadać cios w plecy.

Powaga książki była nietykalna, więc Joe bez słowa 
odwrócił się, otrzymał przepisany cios i poległ.

— A teraz — powiedział Joe wstając — musisz pozwolić, 
że ja też cię zabiję. To będzie sprawiedliwie.

— To niemożliwe. Tego nie ma w książce.
— To jest zwyczajne świństwo, wiesz?
— Czekaj, Joe, możesz być bratem Tukiem, albo Muchem, 

synem młynarza, i okładać mnie kijem. Albo jeszcze lepiej, 
ja będę szeryfem z Nottingham, a ty przez chwilę bądź Robin 
Hoodem, i zabij mnie.

To było do przyjęcia. Joe zgodził się i odegrano te 
przygody. Potem Tomek znowu został Robin Hoodem 
i zdradzony przez pewną mniszkę, musiał wyzionąć ducha 
z powodu upływu krwi. Wreszcie Joe, który wyobrażał 
całą bandę zbójców, gorzko płacząc, powlókł Robin Hooda 
po ziemi, wcisnął mu w słabnące ręce łuk i strzałę, a Tomek 
szepnął umierającym głosem:

— Gdzie padnie ta strzała, tam pochowajcie biednego 
Robin Hooda pod zielonym drzewem.

Wypuścił strzałę, padł na wznak i chciał godnie umrzeć, 
ale zerwał się zbyt szybko jak na trupa, bo trafił na pokrzywy.
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Rozdział iX
Tego wieczoru, jak zwykle, Tomkowi i Sidowi  

kazano iść spać o godzinie wpół do dziesiątej. Zmówili 
pacierz i Sid wkrótce usnął. Tomek leżał z otwartymi  
oczami i czekał niecierpliwie.  
Kiedy był już przekonany, że niedługo zacznie świtać, 
zegar wybił dziesiątą. Ogarnęła go rozpacz. Nie mógł 
za bardzo kręcić się w łóżku, bo bał się obudzić Sida. Leżał 
więc cicho, wpatrzony w ciemność. Dokoła panowała 
absolutna cisza. Dopiero po pewnym czasie poczęły się 
z niej wyłaniać stłumione, ledwie dosłyszalne odgłosy. 
Najpierw doszło do jego świadomości tykanie zegara. 
Stare belki zaczęły trzeszczeć tajemniczo. Cicho skrzypiały 
schody. Widocznie duchy chodziły po domu. Z pokoju 
ciotki dochodziło regularne stłumione chrapanie. Potem 
zaczęło się denerwujące ćwierkanie świerszcza. Następnie 
upiorne kołatanie kornika w ścianie, tuż nad głową Tomka, 
przejęło go dreszczem; oznaczało ono bowiem, że czyjeś dni 
są policzone. Dalekie wycie psa przerwało ciszę nocną — 
odpowiedziało mu drugie, jeszcze dalsze.

Tomek był w śmiertelnym strachu. Wreszcie stwierdził, 
że czas się skończył i rozpoczęła się wieczność. Mimo 
woli, choć walczył ze sobą, zapadał w półsen. Zegar wybił 
jedenastą, ale Tomek już tego nie słyszał. Wtem, w jego 
pierwsze senne majaki, wpadło jakieś melancholijne 
miauczenie kota. Trzask otwieranego gdzieś w sąsiedztwie 
okna, spłoszył sen. Gniewny okrzyk: „Przeklęte kocisko!” 
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i brzęk rozbitej butelki, oprzytomniły go zupełnie. W ciągu 
minuty był ubrany; wyskoczył oknem, przelazł po dachu 
na czworakach, miauknął ostrożnie raz czy dwa, zsunął 
się na dach drwalni, a stamtąd zeskoczył na ziemię. 
Pod drwalnią stał Huck Finn ze swoim zdechłym kotem. 
Chłopcy ruszyli w drogę i zniknęli w ciemnościach. Pół 
godziny później brodzili już w bujnej trawie cmentarza.

Był to cmentarz podobny do wszystkich innych starych 
cmentarzy w zachodniej Ameryce. Leżał na wzgórzu 
w odległości około dwóch kilometrów od miasteczka. 
Otaczały go zmurszałe, powyginane we wszystkie strony 
sztachety, porastała bujna trawa i zielsko. Stare groby 
pozapadały się w ziemię. Nagrobków w ogóle nie było 
widać, tylko półokrągłe, zbutwiałe, zjedzone przez robaki 
tabliczki pochylały się nad grobami. Kiedyś napisano na nich 
słowa: „Świętej pamięci…”, ale dziś większość napisów była 
nieczytelna, nawet w dzień.

Lekki wiatr zajęczał w gałęziach drzew, a Tomek pomyślał 
ze strachem, że to dusze zmarłych skarżą się na tych, którzy 
zakłócają ich spokój. Mówili niewiele i tylko szeptem, 
bo czas, miejsce i uroczysta cisza dokoła działały na nich 
przygnębiająco i napełniały serca zabobonnym lękiem. 
Odszukali świeżo usypany, kanciasty grób i ukryli się 
za trzema wielkimi wiązami, które rosły tuż obok.

Czekali w milczeniu, a czas dłużył im się niczym 
wieczność. Dalekie pohukiwanie puszczyka było jedynym 
głosem, zakłócającym grobową ciszę.  
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Tomkowi było coraz bardziej nieswojo. Musiał za wszelką 
cenę rozpocząć jakąś rozmowę. Szepnął więc cichutko:

— Powiedz, Huck, jak myślisz, czy zmarli gniewają się 
na nas, że tu przyszliśmy?

Huck również odpowiedział szeptem:
— Też chciałbym to wiedzieć. Strasznie tu uroczyście, 

no nie?
— Aha.
Nastąpiła dłuższa przerwa, w czasie której chłopcy 

rozważali tę sprawę we własnych myślach.
Potem Tomek znów szepnął:
— Ciekawe, czy stary Hoss Williams słyszy nas, 

jak rozmawiamy?
— Oczywiście, a przynajmniej jego dusza.
Tomek po chwili:
— Szkoda, że nie powiedziałem: pan Williams. Ale nie 

chciałem go obrazić. Wszyscy tak o nim mówili.

— Zawsze, jak się mówi o nieboszczykach, trzeba 
zachować największą ostrożność, Tomku.

To nie zachęcało do dalszej rozmowy i chłopcy znów 
zamilkli. Nagle Tomek chwycił Hucka za ramię i szepnął:

— Pssst!
— Tomek, co to?! — i obaj przylgnęli do siebie, a serca 

waliły im jak młoty.
— Pssst! Znowu! Nie słyszysz?
— Ja…
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— Tam! Słyszysz teraz?
— Jezus Maria! Idą, Tomek, to na pewno diabły! 

Co robić?
— Nie wiem. Jak myślisz, zobaczą nas?
— Och, Tomek, one widzą w ciemności jak koty. 

Po cośmy tu przyszli!
— Cicho! Może nam nic nie zrobią. W końcu my też nie 

zrobiliśmy im nic złego! Zresztą siedźmy cichutko, to może 
w ogóle nas nie zauważą.

— Dobra, siedźmy cichutko. Boże, Tomek, cały się trzęsę!
— Słyszysz?
Chłopcy pochylili się ku sobie i ledwie śmieli 

oddychać. Z drugiej strony cmentarza dolatywały jakieś 
przytłumione głosy.

— Patrz, widzisz? — szepnął Tomek. — Co to?
— To ognie diabelskie! Tomek, to straszne!
Kilka niewyraźnych postaci zbliżało się do nich 

w ciemności, kołysząc starą blaszaną latarnią. Huck 
wyszeptał z przerażeniem:

— To diabły!! Na pewno! Trzy! Boże! Tomku, już po nas! 
Módl się!

— Spróbuję, ale one przecież nie przychodzą po nas… 
Aniele Boży, stróżu mój…

— Pssst!
— Huck, co to?
— To ludzie! A przynajmniej jeden z nich jest 

człowiekiem. Poznaję głos starego Muffa Pottera.
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— Serio?!
— Przysięgam! Tylko nie ruszaj się! Ten nas na pewno nie 

zobaczy. Jest zupełnie pijany, zresztą jak zwykle.
— Ciiicho! Stanęli. Szukają czegoś. Nie mogą znaleźć. 

Znowu idą. Rany, idą prosto na nas! Wiesz co, Huck, ja znam 
głos tego drugiego: to pół-Indianin Joe.

— Tak, to ten przeklęty mieszaniec! Wolałbym już 
zobaczyć diabła. Czego oni tu chcą?

Szepty zamilkły, bo trójka doszła do grobu i zatrzymała się 
w odległości zaledwie kilku metrów od kryjówki chłopców.

— To tutaj — powiedział trzeci głos. Właściciel głosu 
podniósł wyżej latarnię i w jej świetle chłopcy ujrzeli twarz 
młodego doktora Robinsona.

Potter i pół-Indianin Joe nieśli mary, a na nich kilka 
łopat i sznur. Rzucili to wszystko na ziemię i zabrali się do 
rozkopywania grobu. Doktor postawił latarnię przy grobie 
i usiadł pod wiązami. Był od chłopców na wyciągnięcie ręki.

— Ludzie, prędzej! — odezwał się cichym głosem. — 
Lada chwila może wzejść księżyc.

Tamci dwaj odburknęli coś i kopali dalej. Przez pewien 
czas słychać było tylko jednostajne skrzypienie łopat i szelest 
wyrzucanej ziemi i żwiru.

Wreszcie trumna, uderzona łopatą, wydała głuchy, 
drewniany odgłos. W chwilę potem wydobyli ją  
na wierzch. Podważyli łopatami wieko, wyciągnęli trupa  
i bez ceremonii rzucili go na ziemię. Księżyc wyszedł zza 
chmur i oświetlił siną twarz zmarłego.  
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Ustawili nosze, ułożyli na nich zwłoki, nakryli je płachtą 
i przywiązali sznurem. Potter wyciągnął duży nóż 
sprężynowy i uciął kawałek zwisającego sznura.

— Zrobione — powiedział. — Ma pan swoje kości do 
piłowania. A teraz wyciągnij no pan jeszcze piątkę, bo inaczej 
go tu zostawimy.

— Dobrze powiedziane! — dodał pół-Indianin.
— Jak to? Co to znaczy? — zdenerwował się doktor. — 

Przecież żądaliście zapłaty z góry i otrzymaliście ją!
— O tak, a ja dostałem coś jeszcze — odparł pół-Indianin, 

podchodząc do doktora, który wstał z miejsca. — Pewnego 
wieczoru pięć lat temu wypędziłeś mnie jak psa z kuchni 
twojego ojca, kiedy prosiłem o coś do jedzenia. Powiedziałeś, 
że przyszedłem ze złymi zamiarami. A gdy przysięgłem, 
że kiedyś się z tobą porachuję, choćby za sto lat, twój ojciec 
kazał mnie zamknąć jak włóczęgę. Myślałeś, że zapomnę? 
Nie darmo płynie we mnie indiańska krew. Teraz wpadłeś 
w moje ręce i zapłacisz mi za to! — wygrażał doktorowi 
pięścią przed samym nosem.

Nagle doktor zamachnął się i jednym uderzeniem powalił 
łotra na ziemię. Potter wypuścił nóż z ręki i wrzasnął:

— Co?! Bijesz mojego kolegę?! — i rzucił się na doktora.
Zwarli się ze sobą z całych sił; wygniatali trawę i ryli 

obcasami ziemię.
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Tymczasem pół-Indianin Joe zerwał się na nogi, oczy 
płonęły mu nienawiścią. Chwycił nóż Pottera i skradając 
się kocimi ruchami, obchodził walczących, wypatrując 
odpowiedniej chwili. Naraz doktor gwałtownym 
odepchnięciem wyrwał się z rąk Pottera, chwycił ciężkie 
wieko trumny Williamsa i uderzył nim przeciwnika w głowę. 
W tej samej chwili mieszaniec wbił młodemu mężczyźnie 
w pierś nóż aż po rękojeść. Doktor zachwiał się i runął 
na Pottera, obryzgując go krwią. Chmury przysłoniły księżyc 
i ciemność skryła okropny widok. Śmiertelnie przerażeni 
chłopcy rzucili się do ucieczki.

Gdy księżyc znów wypłynął, pół-Indianin stał nad dwoma 
leżącymi ciałami i przyglądał się im w milczeniu. Doktor 
bezgłośnie poruszył kilka razy wargami, westchnął głęboko 
dwa razy i skonał.

— Rachunek wyrównany, psie! — warknął mieszaniec.
Potem obrabował zwłoki, wcisnął zdradziecki nóż 

w otwartą prawą dłoń Pottera i usiadł na rozwalonej trumnie. 
Po kilku minutach Potter poruszył się i jęknął. Ścisnął nóż 
w ręku, podniósł go do oczu, spojrzał i przerażony upuścił 
na ziemię. Wstał chwiejnie, spychając z siebie ciało zabitego; 
chwilę spoglądał nieprzytomnie to na zwłoki, to na Joego, 
potem błędnym wzrokiem rozejrzał się dokoła.

— Boże! Co to znaczy, Joe?! — wykrztusił.
— Kiepska sprawa — odparł Joe spokojnie. — Dlaczego 

właściwie to zrobiłeś?
— Ja?! Ja tego nie zrobiłem!
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— Daj spokój. To nic nie zmieni.
Potter zadrżał i zbladł.
— Myślałem, że jestem już trzeźwy! Że też musiałem tyle 

wypić wieczorem! Jeszcze teraz szumi mi we łbie! Nic nie 
pamiętam! Powiedz mi, Joe, mój stary, ale uczciwie: czy to 
naprawdę ja zrobiłem? Jak Boga kocham, nie chciałem tego! 
Joe, powiedz, jak to było? Boże, to okropne! Taki młody, całe 
życie miał przed sobą!

— No cóż, biliście się. On uderzył cię wiekiem od trumny 
i upadłeś na ziemię. Potem podniosłeś się, zataczając 
i chwiejąc się, porwałeś nóż i wpakowałeś mu w pierś 
w momencie, kiedy chciał cię uderzyć po raz drugi. Znowu 
upadłeś i leżałeś jak martwy aż do tej chwili.

— Ja nie wiedziałem, co robię! Naprawdę! Wszystkiemu 
winna ta przeklęta wódka i nerwy. Jeszcze nigdy w życiu nie 
użyłem noża w bójce. Biłem się nieraz, ale nigdy na noże. 
Wszyscy to potwierdzą. Joe, nie zdradź mnie! Powiedz, 
że mnie nie wydasz! Ty jesteś porządny chłop. Zawsze cię 
lubiłem i broniłem. Pamiętasz? Nie powiesz nikomu, prawda, 
Joe? — i nieszczęsny Potter rzucił się na kolana przed 
mordercą, składając przed nim ręce jak do modlitwy.

— Słuchaj, Potter, zawsze byłeś wobec mnie w porządku. 
Mówię ci uczciwie: nie wydam cię.

— Ach, Joe, jesteś aniołem! Będę cię za to błogosławił 
przez całe życie! — i Potter zalał się łzami.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2676Przygody Tomka Sawyera Tekst oryginalny

— No, no, dość tego. Nie ma czasu na mazgajstwa. Trzeba 
się stąd wynosić. Ty idź tędy, a ja pójdę tamtędy. Ruszaj! 
I uważaj, żebyś nie zostawił za sobą śladów!

Potter odszedł szybkim krokiem, a potem puścił 
się biegiem.

Mieszaniec patrzył za nim przez chwilę, wreszcie mruknął 
do siebie:

— Najwyraźniej uderzenie porządnie go zamroczyło, 
a rum jeszcze nie wywietrzał z głowy. Chyba nie tak prędko 
przypomni sobie o nożu, a potem będzie się bał wracać 
na cmentarz sam, żeby go poszukać — nędzny tchórz!

W kilka minut potem już tylko księżyc spoglądał na ciało 
zamordowanego, nakryte płachtą zwłoki, trumnę bez wieka 
i otwarty grób. Znowu zapadła głęboka cisza…

Rozdział X
Chłopcy pędzili w stronę miasteczka półżywi 

z przerażenia. Od czasu do czasu rzucali za siebie trwożne 
spojrzenia, jakby w obawie, że są ścigani. Każdy pień, 
wynurzający się na drodze, przybierał w ich oczach groźną 
ludzką postać — a wtedy dech zamierał im w piersiach. Gdy 
mijali domki na skraju miasteczka, ujadanie zbudzonych 
psów dodało im skrzydeł u nóg.

— Żebyśmy… się tylko dostali… do tej starej… 
garbarni… zanim padniemy… — wykrztusił Tomek, dysząc 
po każdym słowie. — Ja już… nie mogę… biec dalej…
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Ciężkie sapanie Hucka było jedyną odpowiedzią. 
Z oczyma utkwionymi w cel dobywali resztek sił. Garbarnia 
była coraz bliżej; wreszcie wpadli razem w otwartą bramę 
i z uczuciem niewysłowionej ulgi, runęli na ziemię 
całkowicie wyczerpani. Okrył ich bezpieczny mrok 
zabudowania. Powoli uspokoili się nieco i Tomek szepnął:

— Huck, powiedz, co teraz będzie?
— Jeśli doktor Robinson umrze, to kogoś powieszą.
— Tak myślisz?
— Myślę? Ja to wiem z całą pewnością!
Tomek zastanawiał się przez chwilę.
— Ale kto o tym powie, Huck? My? — zapytał.
— Zwariowałeś?! A jeżeli stanie się coś takiego, że tego 

Indianina nie powieszą, to co wtedy? Wtedy on nas prędzej 
czy później zamorduje. Zatłucze na śmierć. To pewne, jak 
amen w pacierzu.

— Właśnie tak samo sobie pomyślałem.
— Jeżeli już ktoś ma donieść, to niech to zrobi Potter, jeśli 

jest taki głupi. On i tak jest wiecznie pijany.
Tomek nic nie odpowiedział, myślał nad czymś głęboko. 

Nagle szepnął:
— Huck, przecież Potter nic o tym nie wie! Więc jak może 

oskarżyć Joego?
— Dlaczego nie wie?
— Bo dostał po głowie i leżał nieprzytomny! On nic nie 

widział! Sądzisz, że mógł coś widzieć?
— Jezus Maria! Tomek, masz rację!
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— A zresztą kto wie, może tak oberwał, że sam się już nie 
pozbierał, co, Huck?

— O, co to, to nie. Był zalany, dobrze to widziałem. Gdy 
mój stary jest pijany, to może mu się nawet dzwonnica 
na łeb zwalić i nic mu nie będzie. Sam to mówi. Tak samo 
jest z Potterem. Gdyby ktoś dostał taki cios na trzeźwo, już 
byłoby po nim, ale z pijakami to zupełnie inna sprawa…

Po chwili namysłu Tomek odezwał się:
— Huck, czy potrafisz trzymać język za zębami?
— Tomek, przecież wiesz, że obaj musimy milczeć. Ten 

Indianin to diabeł wcielony. Jeżeli go nie powieszą, a my 
piśniemy choć dwa słowa — utopi nas bez skrupułów, jak 
parę kociaków. Słuchaj, musimy złożyć przysięgę, że nie 
puścimy pary z ust.

— Masz rację, Huck. Tak będzie najlepiej. Podnieś rękę 
i przysięgnij, że…

— O nie, w tym wypadku taka przysięga nic nie da. To 
dobre przy jakichś głupstwach, na przykład z dziewczynami, 
bo te i tak w końcu wszystko wypaplają. Ale w takiej 
poważnej sprawie przysięga musi być zrobiona na piśmie. 
I podpisana własną krwią!

Tomek z zachwytem przyklasnął pomysłowi, który  
był głęboki, ciemny, budzący grozę i jak najbardziej 
odpowiedni do nocy, otoczenia oraz okoliczności,  
w jakich chłopcy się znaleźli.  
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Podniósł z ziemi małą, czystą deszczułkę, którą zauważył 
w świetle księżyca, wyciągnął z kieszeni kawałek ołówka, 
usiadł w miejscu oświetlonym przez księżyc, i przygryzając 
język, z trudem nagryzmolił następujące słowa:

Huck Finn i Tomek Sawyer
pszysięgają, że o tej sprawie
nie pisną ani słófka
i niech zaras trópem padną
jeżeli się wygadają.

Huck był pełen podziwu dla Tomka za jego łatwość 
pisania i piękny styl. Wydłubał szpilkę z klapy marynarki 
i już miał ukłuć się w palec, gdy Tomek zawołał:

— Stój! Nie rób tego! Szpilka jest z miedzi, może być 
na niej grynszpan.

— Co to jest grynszpan?
— Trucizna. Wiesz już? Połknij tylko, a zobaczysz!
Tomek odwinął nitkę z jednej ze swych igieł, po czym 

obaj ukłuli się w duży palec i wycisnęli po kropelce krwi.
Po długim gnieceniu Tomkowi udało się napisać małym 

palcem początkowe litery swojego imienia i nazwiska. Potem 
pokazał Huckowi, jak się pisze H i F. Akt przysięgi został 
zatwierdzony. Wśród groźnych ceremonii i potężnych zaklęć 
zakopali deszczułkę pod ścianą. Uznali, że teraz usta mają 
zamknięte na kłódkę, a klucz od niej został wyrzucony.
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Jakaś postać przekradła się przez otwór po drugiej stronie 
zrujnowanego budynku, lecz chłopcy jej nie zauważyli.

— Tomek — szepnął Huck — czy już na zawsze będziemy 
musieli milczeć?

— A jak myślałeś? Jasne, że tak! Cokolwiek się stanie, 
musimy trzymać język za zębami. Inaczej padniemy trupem 
— zapomniałeś o tym?

— Tak, tak. Wiem.
Nagle tuż po drugiej stronie muru, parę kroków od nich, 

jakiś pies zawył przeciągle i złowieszczo. Przywarli do siebie, 
śmiertelnie przerażeni.

— Dla którego z nas wyje? — ledwo dosłyszalnie 
szepnął Huck.

— Nie wiem. Wyjrzyj przez otwór, prędko!
— Nie, ty wyjrzyj!
— Ja nie mogę, Huck, nie mogę!
— Proszę cię, Tomek! O, znowu!
— Boże, dzięki ci! — szepnął Tomek. — Znam głos tego 

psa. To Bull pana Harbisona!
— Co za szczęście! O mało nie umarłem ze strachu. 

Byłem przekonany, że to bezpański pies.
Pies zawył znowu. Chłopcy ponownie zamarli 

z przerażenia.
— O Boże! To nie jest pies Harbisona! — wyszeptał 

pobladły Huck. — Patrz, Tomek, patrz!
Dzwoniąc zębami ze strachu, Tomek przyłożył oko do 

otworu. Ledwie dosłyszalnie szepnął:
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— Huck, to jakiś obcy pies!
— Tomek, jak myślisz dla kogo on wyje? Któremu z nas 

wróży śmierć?
— Z pewnością nam obu, bo przecież jesteśmy razem!
— Tomek, rany, wybiła nasza ostatnia godzina! Nie 

mam wątpliwości, dokąd pójdę po śmierci. Byłem wielkim 
grzesznikiem, nie ma dwóch zdań.

— Ja nie jestem lepszy. To wieczne chodzenie  
na wagary i niesłuchanie starszych… A mogłem być 
grzeczny, jak Sid — ale skąd, nie chciało mi się.  
Ale teraz przysięgam, że jeżeli wyjdę z tego żywy, to przez 
całe życie będę chodził do szkółki niedzielnej!

I Tomek zaczął z lekka pochlipywać.
— Co tam ty! — Huck też zaczął pochlipywać. — Jesteś 

święty w porównaniu ze mną. Boże, Boże! Chciałbym 
chociaż w połowie mieć taką nadzieję na zbawienie, jak ty.

Tomek nagle przestał szlochać i szepnął:
— Patrz, Huck, przecież on siedzi tyłem do nas!
Huck wyjrzał i radość wypełniła mu serce.
— Jak Boga kocham, siedzi tyłem! A przedtem 

jak siedział?
— Tak samo! Że też o tym nie pomyślałem. Co za osioł ze 

mnie! Jakie to wspaniałe! Ale w takim razie, komu on wyje?
Wycie urwało się. Tomek nadstawił uszu.
— Psst! Co to może być?
— Coś, jakby świnia chrząkała. Wiesz, Tomek, to chyba 

ktoś chrapie.
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— Tak! Ale gdzie to może być, Huck?
— Chyba tam, po drugiej stronie. Tak mi się przynajmniej 

wydaje. Mój stary też tu czasem spał, razem ze świniami, 
ale jak on chrapie, to dom się trzęsie! Zresztą ojciec już tu 
nie przychodzi.

W chłopcach znowu obudził się duch 
awanturniczej przygody.

— Huck, pójdziesz ze mną?
— Wiesz, raczej nie. To może być pół-Indianin Joe!
Tomek zdrętwiał. Ale pokusa była zbyt wielka. Coś 

nieodparcie ciągnęło ich w tamtą stronę. Postanowili 
zobaczyć, co to jest, i dać nogę natychmiast, gdyby chrapanie 
ustało. Zaczęli się skradać na palcach, jeden za drugim. 
Byli już o kilka kroków od śpiącego, gdy Tomek nadepnął 
na gałąź, która złamała się z głośnym trzaskiem. Serca 
zamarły im z przerażenia. Śpiący stęknął i odwrócił, 
tak że światło księżyca padło na jego twarz. Był to Muff 
Potter. Strach chłopców minął zupełnie. Cicho wycofali się 
za mur i zatrzymali na chwilę, aby się pożegnać. Przeciągłe, 
żałosne wycie znowu rozdarło ciszę nocną. Odwrócili się 
i zobaczyli obcego psa, stojącego nieopodal legowiska Pottera 
i z podniesionym pyskiem wyjącego do nieba.

— Boże, to dla niego! — krzyknęli chłopcy jednocześnie.
— Wiesz, Tomek, mówią, że dwa tygodnie temu jakiś 

bezpański pies wył o północy przed domem Johnny’ego 
Millera i tej samej nocy hukał im puszczyk na dachu, 
a przecież nikt tam nie umarł!
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— Tak, wiem o tym. I co z tego? A wiesz, że tydzień 
temu, w sobotę, Gracja Miller upadła na rozżarzoną blachę 
w kuchni i strasznie się poparzyła?

— No tak, ale nie umarła. A nawet czuje się już 
dużo lepiej.

— Aha! Poczekaj tylko, a zobaczysz. Przyjdzie na nią 
pora, tak samo jak na Muffa Pottera. Wszyscy Murzyni tak 
mówią, a oni znają się na takich rzeczach.

Rozstali się w zamyśleniu.
Już niemal świtało, gdy Tomek wślizgnął się przez otwarte 

okno do pokoju. Rozebrał się jak najostrożniej i zasnął, 
gratulując sobie, że nikt nie zauważył jego nocnej wycieczki. 
Nie domyślał się, że słodko pochrapujący Sid nie śpi już 
od godziny.

Gdy się obudził, łóżko Sida było puste i porządnie zasłane. 
W świetle dnia i w powietrzu było coś, co świadczyło, że jest 
już bardzo późno. Tomka tknęło złe przeczucie. Dlaczego 
go nie obudzili, nie męczyli, jak zwykle, tak długo, dopóki 
nie wstał? Najwyraźniej działo się coś niedobrego. W pięć 
minut ubrał się i zszedł na dół — wciąż senny i wewnętrznie 
rozbity. Wszyscy siedzieli jeszcze przy stole, ale było już 
po śniadaniu. Nie usłyszał ani słowa wyrzutu. Ale odwrócone 
od niego oczy, ogólne milczenie i jakiś uroczysty nastrój 
napełniły trwogą serce winowajcy. Usiadł za stołem i silił 
się na beztroską wesołość — nadaremnie. Nikt się nie 
uśmiechnął ani nie odpowiadał na jego zaczepki. Zamilkł, 
a dusza jego pogrążyła się w czarnym smutku.
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Po śniadaniu ciotka wzięła go na bok. Tomek odetchnął 
z ulgą, bo był pewien, że dostanie zwyczajne lanie. Pomylił 
się jednak. Ciotka rozpłakała się, pytała jak on może 
przysparzać jej tyle bólu, doprowadzać do tego, żeby serce  
jej pękło, wreszcie kazała mu tak dalej postępować, 
zmarnować swoje życie, a ją, posiwiałą ze zgryzoty, wpędzić 
do grobu, bo szkoda już dla niego czasu. To było gorsze  
niż tysiąc kijów; serce bolało Tomka więcej, niż bolałoby  
go siedzenie po dostaniu w skórę.  
Płakał, błagał o przebaczenie i raz po raz przyrzekał poprawę. 
Został wreszcie odprawiony, ale czuł, że otrzymał tylko 
częściowe rozgrzeszenie i że nie bardzo mu ufają.

Wyszedł z tej rozmowy tak przygnębiony, że nie miał 
nawet ochoty do zemsty na Sidzie. Dlatego całkiem 
niepotrzebne było pośpieszne wycofanie się braciszka tylnymi 
drzwiami. Tomek powlókł się do szkoły smutny i posępny. 
Dostał tam razem z Joe Harperem porządną burę za to, 
że poprzedniego dnia poszli na wagary, ale przyjął ją z miną 
człowieka, który ma poważniejsze zmartwienia, i nie zwraca 
uwagi na takie drobiazgi. Potem usiadł na swoim miejscu, 
oparł łokcie na ławce, objął głowę rękoma i wpatrywał się 
w ścianę skamieniałym wzrokiem męczennika, którego 
cierpienie doszło już do kresu ludzkiej wytrzymałości. 
Pod łokciem poczuł jakiś twardy przedmiot. Po długiej chwili, 
powoli, ze zbolałą miną, zmienił pozycję i niechętnie wziął ów 
przedmiot do ręki. Był zawinięty w papier.  
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Rozwinął go. Nastąpiło przeciągłe, głębokie, rozdzierające 
westchnienie — i serce mu pękło. Leżała przed nim jego 
miedziana gałka.

Była to ostatnia kropla, która przelała kielich goryczy.

Rozdział Xi
Koło południa całe miasteczko zostało zelektryzowane 

straszną nowiną. Wieść o morderstwie, podawana z ust do 
ust, leciała od domu do domu z telegraficzną szybkością. 
Nauczyciel, oczywiście, zwolnił dzieci po południu ze szkoły; 
całe miasteczko uważałoby go za strasznego dziwaka, gdyby 
tego nie zrobił.

Obok ciała zamordowanego znaleziono skrwawiony nóż, 
w którym podobno ktoś rozpoznał własność Muffa Pottera. 
Opowiadano, że jakiś spóźniony obywatel widział Pottera, jak 
dobrze po północy mył się w potoku, i uciekł szybko na jego 
widok. Były to bardzo obciążające okoliczności, zwłaszcza 
mycie się, które nie należało do zwyczajów Pottera. Dalej 
mówiono, że przetrząśnięto już całe miasto w poszukiwaniu 
tego „mordercy” (ludzie szybko wydają wyroki), lecz jeszcze 
go nie złapano. Policja konna rozjechała się na wszystkie 
strony i szeryf był pewny, że zbrodniarz zostanie schwytany 
jeszcze przed zapadnięciem nocy.

Całe miasteczko popędziło na cmentarz. Tomek zapomniał 
o tym, że serce mu pękło i przyłączył się do procesji. 
Wprawdzie tysiąc razy wolałby pójść gdzie indziej, ale jakaś 
nieprzeparta, niezrozumiała siła ciągnęła go na cmentarz.  
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Po dotarciu na miejsce przestępstwa przecisnął się przez 
tłum i ujrzał straszny widok. Miał wrażenie, że od chwili, 
kiedy był tutaj, upłynęło co najmniej sto lat.

Ktoś uszczypnął go w ramię. Odwrócił się i napotkał 
spojrzenie Hucka. Obaj w jednej chwili poczęli patrzeć 
każdy w inną stronę, w obawie, że ktoś może wyczytać 
prawdę w ich oczach. Ale wszyscy rozprawiali o zbrodni i nie 
odrywali oczu od okropnego widoku.

— Biedny!
— Taki młody!
— To nauczka dla tych, co okradają groby!
— Muff Potter będzie wisiał, jeżeli go złapią!
Tak mówili ludzie, zaś pastor orzekł:
— To był Sąd Boży! Oto karząca dłoń Pana!
Nagle Tomek zadrżał całym ciałem; wzrok jego padł 

na obojętną twarz pół-Indianina Joego.
W tej samej chwili tłum poruszył się i zakołysał, rozległy 

się wołania:
— To on! To on!! Sam tu idzie!
— Kto? Kto? — wołali inni.
— Muff Potter!
— Patrzcie! Zatrzymał się! Wraca! Łapać go, nie pozwolić 

mu uciec!
Ludzie, którzy siedzieli na drzewach nad głową Tomka, 

krzyknęli, że Potter wcale nie próbuje uciekać, że jest tylko 
wystraszony i oszołomiony.
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— Co za diabelski bezwstyd! — powiedział ktoś ze 
stojących obok. — Chciał tu przyjść, żeby spokojnie 
obejrzeć swoje dzieło! Nie spodziewał się, że zastanie tak 
liczne towarzystwo!

Tłum rozstąpił się i przepuścił szeryfa, który przeszedł 
środkiem, z urzędowo ważną miną, ciągnąc za sobą Pottera. 
Na twarzy nieszczęśnika malowała się straszliwa rozpacz, 
a z oczu wyzierało bezgraniczne przerażenie.  
Kiedy stanął przed zwłokami zamordowanego, 
zatrząsł się jak w konwulsjach, ukrył twarz w dłoniach 
i wybuchnął płaczem.

— Ludzie kochani, ja tego nie zrobiłem! — powiedział 
płacząc. — Przysięgam, że mówię prawdę, nie zrobiłem tego!

— A kto cię o to oskarża? — krzyknął jakiś głos z tłumu.
To był celny strzał. Potter odjął ręce od twarzy i rozejrzał 

się wokół z wyrazem beznadziejnej rozpaczy. Nagle 
spostrzegł pół-Indianina i zawołał:

— Och, Joe, przyrzekłeś mi, że nigdy…
— Czy to twój nóż? — zapytał szeryf, podsuwając mu go 

przed oczy.
Potter byłby upadł, gdyby go ludzie nie podtrzymali i nie 

posadzili na ziemi.
— Coś mi mówiło — odezwał się jękliwym głosem — 

że jeżeli tu nie wrócę i nie zabiorę… — zadrżał i uczynił 
ręką gest człowieka, który niezdolny jest się bronić dłużej. — 
Powiedz im, Joe, powiedz… nie ma innej rady…
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Huck i Tomek stali jak skamieniali, z przerażeniem 
słuchając zeznań Joego, który najspokojniej w świecie 
podawał swoją wersję wydarzeń. Myśleli, że lada chwila  
grom z jasnego nieba strzeli w tego nikczemnego kłamcę, 
i dziwili się, że sprawiedliwość tak długo każe na siebie 
czekać. A kiedy pół-Indianin skończył relację i w dalszym 
ciągu był cały i zdrowy, ich nieśmiały zamiar, aby złamać 
przysięgę i ocalić życie biednemu, oszukanemu więźniowi  
— zgasł i rozwiał się bez śladu.  
Doszli bowiem do wniosku, że zbrodniarz Joe zaprzedał 
duszę diabłu, więc ten, kto by go ruszył, śmiertelnie naraziłby 
się mocom piekielnym.

— Dlaczego nie uciekłeś? Po co tu przyszedłeś? — zapytał 
ktoś Pottera.

— Nie mogłem… nie mogłem… — zajęczał Potter. — 
Chciałem uciekać, ale coś mnie tu samo przygnało — i znów 
się rozpłakał.

Parę minut później, w czasie przesłuchania pod przysięgą, 
Joe z takim samym spokojem powtórzył swoje zeznania. 
I tym razem grom go nie zabił, co ostatecznie upewniło 
chłopców, że musiał zaprzedać duszę diabłu. Pół-Indianin 
stał się dla nich niesamowitym, budzącym dreszcz grozy 
człowiekiem. Patrzyli na niego, jak urzeczeni. W duchu 
postanowili sobie śledzić go po nocach, ilekroć tylko nadarzy 
się sposobność, w nadziei, że uda im się chociaż jednym 
okiem spojrzeć na jego straszliwego pana.
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Joe pomógł podnieść ciało zamordowanego i położyć 
na wóz, który miał je zabrać. Tłum zadrżał z przerażenia, 
gdyż w tym momencie rana zaczęła lekko krwawić. Chłopcy 
łudzili się, że może ta okoliczność skieruje podejrzenia 
we właściwą stronę, ale nic z tego. Ludzie wytłumaczyli to 
sobie inaczej:

— To jasne jak słońce, przecież obok ofiary stał 
Muff Potter!1

Straszna tajemnica i wyrzuty sumienia odebrały Tomkowi 
sen. Pewnego ranka przy śniadaniu Sid powiedział:

— Ty się tak rzucasz w nocy i wygadujesz takie 
niestworzone historie, że nie mogę spać.

Tomek zbladł i spuścił oczy.
— To zły znak — powiedziała ciotka Polly z naciskiem. — 

Co masz na sumieniu, Tomku?
— Nic. Ja nic nie wiem — odparł Tomek, ale ręka tak mu 

drżała, że rozlał kawę.
— I takie brednie pleciesz — ciągnął dalej Sid. — Dziś 

w nocy krzyczałeś: „To krew! To krew!” Powtarzałeś to 
w kółko. A potem wołałeś: „Nie męczcie mnie, nic nie 
powiem!” O co chodzi? Czego nie chciałeś powiedzieć?

Tomkowi świat zawirował przed oczami. Nie wiadomo, 
co by z tego wszystkiego wynikło, gdyby napięta do tej pory 
twarz ciotki naraz nie złagodniała. Sama o tym nie wiedząc, 
przyszła Tomkowi z pomocą.
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— A tak! — powiedziała. — To przez to okropne 
morderstwo! Mnie też się to śni. Czasem śni mi się nawet, 
że to ja zrobiłam.

Mary wtrąciła, że ona też się tym bardzo przejęła.  
Sid udał, że to wyjaśnienie mu wystarcza. Tomek czym 
prędzej się ulotnił. Potem przez cały tydzień skarżył się 
na ból zębów, i idąc spać, owijał sobie twarz chustką.  
Nie domyślał się, że Sid czuwał po nocach, że zdejmował  
mu chustkę z twarzy i wsparty na łokciu długo nasłuchiwał 
jego majaczeń, a potem znowu zakładał mu chustkę.  
Powoli niepokój wewnętrzny Tomka przechodził —  
ból zębów stał się niepotrzebny.  
Jeżeli Sidowi udało się rozszyfrować senne majaczenia 
Tomka, to zachował to dla siebie.

Tomkowi zdawało się, że jego koledzy już nigdy nie 
przestaną bawić się zdechłymi kotami, i nie pozwolą mu 
zapomnieć o jego udręce. Sid zauważył, że Tomek przestał 
brać udział w oględzinach kocich zwłok, chociaż zwykle 
przewodził w takich imprezach. Nie występował też w roli 
sędziego, badającego przyczynę śmierci kota, ani nawet w roli 
świadka, co było już bardzo dziwne. Nie uszło wreszcie jego 
uwagi, że brat odnosi się z wyraźną odrazą do wszelkich 
zabaw w śledztwo i unika ich jak może. Sid dziwił się, ale 
nic nie mówił. W końcu i kocie oględziny wyszły z mody 
i przestały dręczyć sumienie Tomka.
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W owych ciężkich dniach biedny Tomek codziennie lub 
przynajmniej co drugi dzień wypatrywał sposobnej chwili, 
aby podkraść się pod małe, zakratowane okienko więzienne 
i podrzucić „mordercy” jakiś drobny podarunek. Więzienie 
było niewielkim budynkiem z cegieł, stojącym na skraju 
miasteczka, tuż nad bagnami. Nie było strzeżone, bo rzadko 
ktoś w nim siedział. Podarunki przynoszone więźniowi 
przynosiły niejaką ulgę sumieniu Tomka.

Mieszkańcy miasteczka mieli wielką ochotę rozprawić  się 
z pół-Indianinem za znieważenie i obrabowanie zwłok. Ale tak 
bardzo wszyscy się go bali, że nikt nie chciał pierwszy z nim 
zaczynać. Zresztą Joe przezornie rozpoczynał wszystkie swoje 
zeznania dopiero od opisu bójki, nie wspominając ani słowem 
o rozkopaniu grobu, które ją poprzedziło. Wobec tego uznano 
za rzecz najrozsądniejszą nie ruszać na razie tej sprawy.

Rozdział Xii
Tomek przestał myśleć o dręczących go niepokojach, 

a wpłynęło na to między innymi nowe, bardzo poważne 
zmartwienie, które pochłonęło go bez reszty. Becky Thatcher 
nie przychodziła do szkoły. Kilka dni Tomek zmagał się 
ze swoją dumą i starał się „gwizdać” na Becky, ale nie dał 
rady. Przyłapał się na tym, że kręcił się nocą koło jej domu 
i czuł się bardzo nieszczęśliwy. Była chora. A gdyby umarła? 
Ta myśl nie dawała mu spokoju. Nie obchodziły go już gry 
wojenne ani zawód pirata. Życie straciło cały urok, pozostała 
tylko straszliwa pustka. Porzucił wszystkie dotychczasowe 
zabawy — nie sprawiały mu żadnego zadowolenia.
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Ciotka była porządnie zmartwiona. Zaczęła mu aplikować 
rozmaite leki. Ślepo wierzyła w każdy nowo opatentowany 
preparat oraz we wszystkie „najnowsze” metody lecznicze, 
które przywracają zdrowie i wzmacniają organizm. Była 
niezmordowana w robieniu doświadczeń z nimi. Gdy tylko 
pojawiała się kolejna „nowość” farmaceutyczna, nie spoczęła, 
póki jej nie wypróbowała — niestety, nie na sobie, bo nigdy 
nie chorowała, ale na kimkolwiek, kto wpadł jej pod rękę.  
Prenumerowała wszystkie czasopisma „medyczne” i inne 
bzdurne „poradniki higieniczne”. Najpotworniejsze 
nonsensy, wygłaszane tam z uroczystą powagą, upajały ją 
swą napuszoną ważnością. Wierzyła święcie we wszystkie 
„właściwe” zalecenia: jak należy wietrzyć mieszkanie, jak 
prawidłowo udawać się na spoczynek, jak wstawać, co 
jeść, co pić, ile zażywać ruchu, jaki nastrój jest najlepszy 
dla kondycji ciała i umysłu, jaki ubiór stosować na każdą 
porę dnia itp., itd. Jakoś nie mogła zauważyć, że jej 
pisma „medyczne” co miesiąc podają nowe zalecenia, 
zwykle całkowicie sprzeczne z poprzednimi. Była naiwna 
i łatwowierna jak dziecko i zawsze dawała się nabrać. 
Gromadziła te pseudonaukowe piśmidła i oszukańcze leki, 
a potem usiłowała „nieść pomoc” cierpiącym.  
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Nigdy nie przyszło jej na myśl, że dla cierpiących sąsiadów 
nie jest bynajmniej aniołem pocieszenia ani balsamem 
niebiańskim na ich choroby.

Obecnie ostatnią nowością było wodolecznictwo, 
toteż dolegliwości Tomka stanowiły dla ciotki Polly nie 
lada gratkę. Codziennie wywlekała go o świcie, ciągnęła 
do drwalni, wylewała na niego istny potop zimnej 
wody, nacierała ręcznikiem, którego szorstkość mogła 
konkurować z papierem ściernym, wreszcie owijała mokrym 
prześcieradłem i pakowała do łóżka pod stertę pierzyn. 
Trzymała tak Tomka aż do siódmych potów, dopóki, jak sam 
mówił, wszystkie grzechy nie wyparowały mu z duszy.

Jednak zabiegi te nic nie dawały. Chłopak był coraz 
smutniejszy, bledszy i wyraźnie zniechęcony do życia. 
Ciotka dodała gorące kąpiele, nasiadówki, natryski, 
prysznice i bicze wodne. Chłopiec był ponury jak katafalk. 
Starała się dopomóc kuracji wodnej odpowiednią dietą, 
opartą na zupkach z płatków owsianych. Każdego dnia lała 
w Tomka nową porcję cudownych leków, jakby był butelką, 
którą trzeba napełnić po sam wierzch.

Tomek znosił te tortury obojętnie. Taka postawa przeraziła 
ciotkę. Obojętność musiała być złamana za wszelką cenę. 
W tym właśnie czasie dowiedziała się o nowym leku — 
„mordercy cierpień”. Zamówiła go więc od razu całą flaszkę. 
Spróbowała — i serce jej wezbrało wdzięcznością: był  
to czysty ogień w płynie. Przerwała kurację wodną i dietę. 
Teraz całą swą wiarę włożyła w „mordercę cierpień”.  
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Dała Tomkowi pełną łyżeczkę tego leku i czekała na wynik, 
drżąc z niepokoju. W mgnieniu oka skończyła się jej 
niepewność; obojętność Tomka przeszła jak ręką odjął. 
Bardziej dzikiego i gorącego zainteresowania życiem chłopiec 
nie mógłby już okazać.

Tomek poczuł, że pora ocknąć się z letargu. Wprawdzie 
dotychczasowy tryb życia miał bardzo romantyczny urok 
klęski życiowej, ale psuły go pewne nieprzyjemne momenty. 
Długo myślał nad różnymi sposobami ratunku i wreszcie 
wpadł na cudowny pomysł: będzie udawał, że przepada 
za „mordercą cierpień”. Tak często się go domagał i tak 
zmęczył tym ciotkę, że wreszcie kazała mu się obsługiwać 
samemu, a jej dać święty spokój. Jednak coś ją niepokoiło. 
Gdyby to był Sid, żadne podejrzenie nie zakłóciłoby jej 
zadowolenia, lecz w przypadku Tomka wolała być ostrożna. 
Zerkała więc ukradkiem na flaszkę; ku swojemu uspokojeniu 
stwierdziła, że lekarstwa istotnie ubywa. Nie przyszło jej do 
głowy, że Tomek zamiast siebie, leczy nim dziurę w podłodze.

Pewnego razu zajęty był odmierzaniem kolejnej dawki 
lekarstwa dla tej dziury, gdy wszedł żółty kot ciotki. Mruczał, 
ocierał się i chciwie spoglądał na łyżeczkę; wyraźnie żebrał, 
aby mu dać spróbować.

— Nie proś, Piotrusiu, ty tego nie potrzebujesz — 
tłumaczył mu Tomek.

Ale Piotruś dał do zrozumienia, że właśnie 
bardzo potrzebuje.

— Zastanów się dobrze.
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Piotruś już się zastanowił.
— Hm, sam tego chciałeś. Dam ci, bo nie jestem taki 

skąpy, ale jeśli nie będzie ci to smakować, miej pretensje 
tylko do siebie samego.

Piotruś zgodził się na wszystko. Tomek otworzył mu  
więc pyszczek i wlał łyk „mordercy cierpień”. Piotruś dał  
susa w górę na dwa metry, wydał dziki okrzyk wojenny, 
a potem w szalonym pędzie pogalopował wokół pokoju, 
tłukąc się o meble, przewracając doniczki z kwiatami 
i szerząc ogólne spustoszenie. Następnie stanął na tylnych 
łapkach i z głową odrzuconą do tyłu rozpoczął radosny 
taniec, przeraźliwym miauczeniem oznajmiając światu  
swoje bezgraniczne szczęście.  
Potem znowu puścił się szaleńczym galopem po pokoju, 
siejąc po drodze chaos i zniszczenie. Ciotka weszła w sam 
raz, aby zobaczyć, jak Piotruś wykonał podwójne salto, 
zawołał gromkim głosem „hura!” i wyprysnął przez otwarte 
okno, pociągając za sobą resztę doniczek. Ciotka Polly 
skamieniała ze zdumienia, rzucając sponad okularów 
osłupiałe spojrzenia. Tomek leżał na ziemi ledwo żywy 
ze śmiechu.

— Tomek, na miłość boską, co mu się stało?
— Nie wiem, ciociu — wykrztusił chłopak.
— Nigdy w życiu nie widziałam czegoś podobnego. Co to 

mogło być?
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— Naprawdę nie wiem, ciociu. Koty zawsze tak robią, gdy 
są w dobrym humorze.

— Do-praw-dy?…
W głosie ciotki było coś, co zaniepokoiło Tomka.
— Tak… to znaczy… tak myślę…
— Tak myślisz?
— T-a-k, ciociu.
Starsza pani nachyliła się nad Tomkiem i przyglądała 

mu się z wielkim zainteresowaniem, co jeszcze powiększyło 
jego obawę. Za późno domyślił się, do czego ciotka zmierza. 
Łyżeczka zdradziecko wyzierała spod kołdry. Ciotka wzięła ją 
do ręki i pokazała Tomkowi. Chłopiec zadrżał i spuścił oczy. 
Ciotka tradycyjnie chwyciła go za ucho, podniosła mu głowę 
do góry i wygrzmociła porządnie — naparstkiem.

— A teraz powiedz mi, czemu tak postąpiłeś z tym 
biednym stworzeniem?

— Zrobiłem to z litości nad nim, bo nie ma cioci.
— Nie ma cioci? Słuchaj, ancymonie, co ma do 

tego ciocia?
— Bardzo dużo. Gdyby miał ciocię, to ona sama by 

go ogniem prażyła, wypalała z niego wnętrzności bez 
miłosierdzia, jakby był tylko marnym człowiekiem!

Ciotka Polly doznała nagle męki wyrzutów sumienia. To 
ukazało jej sprawę w nowym świetle: co było okrucieństwem 
wobec kota, mogło być okrucieństwem także wobec chłopca. 
Serce ciotki zmiękło, a oczy zaszły łzami; poczuła skruchę 
i żal. Położyła Tomkowi rękę na głowie i powiedziała miękko:
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— Ja chciałam jak najlepiej, Tomku. I przecież ci 
to pomogło.

Tomek spojrzał jej w oczy z powagą, pod którą skrywał się 
ledwie dostrzegalny szelmowski uśmiech.

— Wiem, że chciałaś dla mnie jak najlepiej, ale ja również 
nie chciałem zrobić krzywdy Piotrusiowi. Jemu też to 
pomogło. Jeszcze nigdy nie skakał tak wysoko…

— Och, idź już sobie, pókim dobra. Spróbuj choć raz być 
grzecznym chłopcem. Lekarstw już nie potrzebujesz.

Tomek przyszedł do szkoły przed dzwonkiem. Wszyscy 
zauważyli, że ta niezwykła rzecz przydarza mu się ostatnio 
codziennie. Od jakiegoś czasu nie bawił się rano z kolegami, 
lecz wystawał przed bramą podwórka szkolnego. Mówił, 
że jest chory, i rzeczywiście tak wyglądał.  
Udawał, że patrzy w każdą inną stronę, tylko nie na drogę. 
Gdy Jeff Thatcher pojawił się na horyzoncie, twarz Tomka 
zajaśniała; jeszcze chwilę patrzył na drogę, potem odwrócił 
się przygnębiony. Kiedy Jeff Thatcher wszedł na podwórko, 
Tomek zagadnął go i ostrożnie starał się nakierować 
rozmowę na Becky, ale nic z tego nie wyszło. Tomek patrzył 
i patrzył na drogę. Za każdym razem, gdy pojawiła się na niej 
kolorowa spódniczka, budziła się w nim gorąca nadzieja, 
ale po chwili nienawidził właścicielki spódniczki, kiedy 
zobaczył, że to nie ta, na którą czeka. Wreszcie spódniczki 
przestały się pokazywać i Tomek popadł w beznadziejną 
rozpacz. Wszedł do pustego jeszcze budynku szkolnego, 
usiadł i pogrążył się w swoim cierpieniu.  
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Wtem jeszcze jedna spódniczka weszła w bramę — i radość 
omal nie rozsadziła serca Tomka. W okamgnieniu wypadł 
na podwórko i zaczął zachowywać się jak Indianin; wył 
z radości, śmiał się, gonił kolegów, przeskakiwał przez 
parkan, ryzykując życie i kości, fikał koziołki, stawał 
na głowie — jednym słowem, dokonywał wszelkich 
bohaterskich czynów, jakie mu tylko wpadły do głowy, 
a podczas tego co chwilę ukradkiem zerkał na Becky, 
czy patrzy na niego. Ona jednak zdawała się o niczym 
nie wiedzieć i w ogóle nie patrzyła w jego stronę. Czy to 
możliwe, żeby nie spostrzegła, że on tu jest? Przeniósł swoje 
bohaterskie występy tuż przed Becky.  
Obiegł ją wokół z wyciem wojennym, zerwał jednemu 
chłopcu czapkę z głowy, rzucił ją na dach szkoły, potem 
wpadł w gromadę chłopców, roztrącił ich na wszystkie strony 
i w końcu runął jak długi u stóp Becky. Wtedy ona odwróciła 
się, zadarła pogardliwie nosek do góry i powiedziała:

— Phi! Niektórym się zdaje, że są bardzo interesujący 
i wiecznie się popisują!

Policzki Tomka zapłonęły rumieńcem. Pozbierał się 
z ziemi i załamany poniesioną klęską, wyniósł się chyłkiem 
ze szkoły.

Rozdział Xiii
Teraz postanowienie Tomka było niezłomne. Wpadł 

w ponury, desperacki nastrój. Doszedł do wniosku, że jest sam 
na świecie, opuszczony przez wszystkich i nikt go nie kocha.  
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Gdy kiedyś dowiedzą się, do czego go popchnęli, może 
będzie im żal. Chciał się przecież poprawić, ale mu nie dali. 
Tylko patrzą, jakby się go pozbyć — dobrze, niech i tak 
będzie. Naturalnie, będą uważali, że to jego wina — proszę 
bardzo! Czy człowiek taki jak on, taki wyrzutek, w ogóle 
ma prawo skarżyć się na cokolwiek? Oczywiście, w końcu 
zmusili go do tego, że będzie wiódł życie zbrodniarza. Nie 
miał innego wyboru.

Wśród takich rozmyślań zaszedł daleko na rozległe  
łąki i dzwonek szkolny, zwiastujący koniec przerwy,  
ledwo już dolatywał do jego uszu. Zaszlochał na myśl,  
że już nigdy nie usłyszy tego drogiego mu głosu.  
Było to bardzo przykre, ale co robić, zmusili go do 
tego! Wypędzili go w szeroki, nieczuły świat, na głód 
i poniewierkę. Ale trudno, już im nawet przebaczył. Płakał 
rzewnymi łzami.

I w tym właśnie momencie natknął się na swojego 
serdecznego przyjaciela, Joego Harpera. Stalowe spojrzenie 
kolegi świadczyło dobitnie, że waży w sercu jakieś wielkie 
i straszliwe zamiary. Nie ulegało wątpliwości, że spotkały się  
dwie bratnie dusze, gnębione tą samą myślą. Tomek, ocierając 
łzy rękawem, szlochając raz po raz, powiadomił przyjaciela 
o swoim postanowieniu: w domu źle się z nim obchodzono, 
nikt go nie kochał, więc teraz ucieka za granicę i nigdy już nie 
wróci. Na koniec wyraził nadzieję, że Joe go nie zapomni.
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Okazało się jednak, że Joe chciał prosić Tomka o to samo 
i że właśnie dlatego go poszukiwał. Mama sprawiła mu lanie 
za to, że wypił śmietanę przeznaczoną do obiadu, a on jej 
nawet na oczy nie widział. W ten sposób dowiedział się, 
że mama ma go już dość i chce się go pozbyć. Wobec tego nie 
pozostaje mu nic innego, tylko pójść mamie na rękę. Teraz 
będzie szczęśliwa i na pewno wcale nie pożałuje, że wygnała 
swojego biednego syna w bezlitosny świat na tułaczkę 
i pewną śmierć.

Idąc razem i biadając nad swą niedolą, chłopcy zawarli 
nowe przymierze: będą sobie pomagać wiernie jak bracia 
i nigdy się nie rozłączą, dopóki śmierć nie wyzwoli 
ich z udręki życia. Potem wspólnie zaczęli snuć plany 
na przyszłość.

Joe chciał, żeby zostali pustelnikami, żywili się 
korzonkami lub korą drzew, mieszkali gdzieś w jaskini 
na odludziu i wreszcie umarli z zimna, głodu i żalu. Kiedy 
jednak wysłuchał Tomka, przyznał, że życie zbrodniarza daje 
spore korzyści, i zgodził się zostać piratem.

W odległości paru kilometrów od St. Petersburg, w dół 
rzeki Missisipi, w miejscu, gdzie ma ona niewiele ponad 
kilometr szerokości, leżała długa, wąska, zalesiona wyspa 
z piaszczystym brzegiem od strony miasta. Była to wymarzona 
przystań dla początkujących piratów: bezludna i wystarczająco 
oddalona od domu. Po drugiej stronie rzeki ciągnął się gęsty 
las. Wybór padł zatem na wyspę Jacksona. Kto będzie ofiarą 
ich korsarskich wypraw, o tym zupełnie nie myśleli.  
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Następnie wytropili Hucka, który od razu przyłączył się do 
nich, bo mu było wszystko jedno, jaką zrobi karierę. Rozstając 
się, ustalili, że spotkają się w pewnym ustronnym miejscu 
nad brzegiem rzeki, dwa kilometry za miastem, o godzinie 
najstosowniejszej do takich rzeczy, to jest o północy. Była 
tam mała tratwa, którą postanowili zająć jako zdobycz. Każdy 
z nich miał przynieść wędkę, haczyki i prowiant, a wszystko to 
trzeba było ukraść w sposób niesłychanie zręczny i zagadkowy, 
jak przystało na wyrzutków społeczeństwa.

Zanim zmrok zapadł, wszyscy trzej zdążyli już 
z prawdziwą przyjemnością rozpuścić wśród kolegów 
pogłoskę, że „wkrótce miasto o czymś się dowie”. Każdemu, 
komu udzielili tej „informacji”, kazali trzymać język 
za zębami i czekać.

Około północy pojawił się Tomek z gotowaną szynką 
i kilkoma drobiazgami. Zatrzymał się w gęstych zaroślach 
nad urwiskiem nadbrzeżnym, skąd w dole widać było 
wyznaczone miejsce spotkania. Świeciły gwiazdy, dokoła 
panowała cisza. Potężna rzeka płynęła leniwie. Tomek 
nasłuchiwał przez chwilę, ale żaden dźwięk nie mącił nocnej 
ciszy. Potem gwizdnął ostrożnie. Odpowiedziano mu z dołu. 
Gwizdnął jeszcze dwa razy i otrzymał taką samą odpowiedź. 
Następnie stłumiony głos zapytał:

— Kto idzie?
— Tomasz Sawyer. Czarny Mściciel Hiszpańskich Wód. 

Wymieńcie swoje nazwiska!
— Huck Finn. Krwawa Ręka.
— Joe Harper. Postrach Mórz.
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Tomek zaczerpnął te tytuły ze swojej ulubionej lektury.
— Dobrze. Podać hasło!
W mroku nocy dwa chrapliwe głosy wypowiedziały 

złowieszczym szeptem jedno przerażające słowo:
— Krew!
Wówczas Tomek zepchnął szynkę po urwisku, po czym 

sam zjechał za nią, rozdzierając sobie po drodze skórę 
i ubranie. Była tam wprawdzie całkiem wygodna ścieżka, 
która łagodnie biegła w dół, ale brakowało jej koniecznych 
zalet niedostępności i niebezpieczeństwa, tak wysoko 
cenionych przez piratów.

Postrach Mórz przytargał połeć słoniny, tak wielki, 
że po drodze omal nie padł pod jego ciężarem.  
Krwawa Ręka zwędził kociołek do gotowania, parę garści 
niedosuszonych liści tytoniu i kilka łodyg kukurydzianych, 
z których można było zrobić fajki. Co prawda, oprócz niego 
żaden z piratów nie próbował jeszcze palić. Czarny Mściciel 
Hiszpańskich Wód orzekł, że nie można wybierać się w drogę 
bez ognia. Myśl była mądra, bo nikt nie miał zapałek. Ujrzeli 
ogień, płonący na wielkiej tratwie niedaleko od nich, zakradli 
się tam więc i gwizdnęli po jednym polanie. Przy okazji 
zrobili z tego nie lada wyprawę. Co chwila psykali na siebie, 
aby być cicho, zatrzymywali się nagle, sprawdzali kierunek 
wiatru, chwytali za zmyślone sztylety i groźnym szeptem 
oznajmiali, że jeśli tylko nieprzyjaciel drgnie, „trzeba go 
zakłuć na miejscu, bo nieboszczyk nic już nie zdradzi”. 
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Doskonale wiedzieli, że wszyscy flisacy są w mieście i śpią 
lub hulają w knajpach, ale to absolutnie nie zwalniało ich od 
solidnego pirackiego zachowania.

Wkrótce odbili od brzegu. Tomek był kapitanem, Huck 
i Joe mieli rangę pierwszych oficerów. Kapitan stał na środku 
tratwy z ponuro nachmurzonymi brwiami; skrzyżował ręce 
na piersi i groźnym szeptem wydawał komendy:

— Kierunek wyspa!
— Tak jest, kapitanie!
— Tak trzymać, dobrze!
— Tak jest, kapitanie!
— Ster na prawo!
— Jest na prawo, kapitanie!
Rzeka sama łagodnie znosiła tratwę w kierunku wyspy, 

więc wszystkie rozkazy wydawane były tylko dla utrzymania 
powagi pirackiego stylu.

— Jakie żagle postawiono?
— Dolne marsle i bom-kliwer, kapitanie.
— Bom-bram na maszt! Fala w górę! Żwawo chłopcy! 

Ruszać się!
— Tak jest, kapitanie!
— Lewo na burtę! Statek nieprzyjacielski w polu 

widzenia! Przygotować się!
— Armaty przygotowane, kapitanie!
Tratwa mijała już środek rzeki. Chłopcy ustawili ją 

z prądem i przygotowali wiosła do manewru lądowania. 
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Stan wody nie był wysoki i rzeka płynęła bardzo wolno. 
W ciągu trzech następnych kwadransów nikt nie powiedział 
ani słowa. Tratwa mijała właśnie St. Petersburg. Kilka 
dalekich światełek wskazywało miejsce, gdzie leżało 
spowite w błogim śnie miasteczko, nieświadome wielkich 
wydarzeń, jakie rozgrywają się na rzece. Czarny Mściciel 
stał bez słowa, z rękami ciągle skrzyżowanymi na piersiach, 
rzucając „ostatnie spojrzenie” miejscu swych dawnych 
radości i niedawnych cierpień. Jedynym jego życzeniem 
było teraz, aby ona mogła go zobaczyć, jak dumnie płynie 
po wzburzonym morzu, z nieulękłym sercem stawiając 
czoło niebezpieczeństwom i śmierci, jak z nonszalanckim 
uśmiechem na ustach idzie na pewną zgubę. Wyobraźnia 
Mściciela bez najmniejszego trudu ulokowała wyspę Jacksona 
na środku bezkresnego oceanu, mógł więc naprawdę posyłać 
miastu „ostatnie spojrzenie”. Pozostali piraci również rzucali 
„ostatnie spojrzenia” i czynili to tak długo, że niewiele 
brakowało, a prąd zniósłby ich poza wyspę. W porę jednak 
odkryli niebezpieczeństwo i szybko sobie z nim poradzili. 
Około drugiej nad ranem tratwa osiadła na mieliźnie, 
dwieście kroków od właściwego brzegu. Chłopcy brodzili 
po wodzie tam i z powrotem, dopóki nie przenieśli całego 
ładunku na ląd. Na tratwie znaleźli jeszcze stary żagiel. 
Rozpięli go na kształt namiotu w zacisznym miejscu 
w zaroślach, aby osłonić zapasy żywności. Sami postanowili 
skorzystać ze wspaniałej pogody i spać pod gołym niebem, 
jak przystało ludziom wyjętym spod prawa.
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Weszli w ciemną gęstwinę lasu i rozpalili ognisko 
pod olbrzymią kłodą. Usmażyli w kociołku słoninę na kolację 
i zjedli prawie połowę przyniesionych zapasów kukurydzy. 
Taka nocna uczta w lesie, na bezludnej wyspie, z dala 
od ludzkich siedzib, była naprawdę wspaniała. Chłopcy 
oświadczyli, że już nigdy nie wrócą na łono cywilizacji.

Buchające płomienie oświetlały ich twarze i rzucały 
czerwone blaski na kolumnadę drzew tej leśnej świątyni, 
na jej lśniące liście i girlandy pnączy.

Gdy zniknął ostatni kawałek chrupiącej słoniny  
i zjedzona została ostatnia porcja kukurydzy, chłopcy, 
niezmiernie zadowoleni, rozciągnęli się na trawie.  
Można było znaleźć chłodniejsze miejsce, ale nie chcieli 
wyrzec się romantycznej nocy przy obozowym ognisku.

— Tu jest wspaniale, co? — odezwał się Joe.
— Super — oświadczył Tomek. — Ciekawe, co by 

powiedzieli chłopcy, gdyby mogli nas tak widzieć?
— Co by powiedzieli? Życie by oddali, żeby być razem 

z nami, no nie, Huck?
— Też tak myślę — potwierdził Huck. — W każdym 

razie ja jestem zadowolony i podoba mi się takie życie. Nie 
potrzeba mi nic lepszego. Dawniej nigdy nie mogłem najeść 
się do syta, a poza tym nikt nie będzie się mnie tutaj czepiał 
i traktował jak jakieś dziwadło.
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— To raj, nie życie! — zawołał Tomek. — Nie trzeba 
rano wstawać, chodzić do szkoły, myć się i słuchać ciągłych 
pouczeń. Widzisz, Joe, pirat na lądzie nie robi w ogóle 
nic, a taki pustelnik musi się bez przerwy modlić i nie ma 
kompletnie żadnej rozrywki. W dodatku ciągle jest sam.

— To fakt — zgodził się Joe. — Nie pomyślałem o tym 
wcześniej. Ale teraz, kiedy już wiem jak to jest być piratem, 
nie chcę być nikim innym.

— Widzisz — pouczał dalej Tomek — w dzisiejszych 
czasach pustelnicy to już przeżytek, nie mają żadnego 
znaczenia. A piraci zawsze są szanowani. W dodatku taki 
pustelnik musi spać na najtwardszej ziemi, takiej, żeby go 
wszystkie kości bolały, chodzić w worku, posypywać głowę 
popiołem, stać na deszczu i…

— Dlaczego musi chodzić w worku i posypywać głowę 
popiołem? — zapytał Huck.

— Nie wiem. Ale musi. Pustelnicy zawsze tak robią. Ty też 
byś musiał, gdybyś był pustelnikiem.

— Gdyby mi się chciało — wtrącił Huck.
— Jak to, a co byś robił?
— Nie wiem, ale tego bym nie robił.
— Ależ, Huck, musiałbyś!
— Po prostu nie wytrzymałbym tego i zwiał.
— Zwiał? Ładny byłby z ciebie pustelnik! 

Skompromitowałbyś siebie i wszystkich pustelników!
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Krwawa Ręka nie odpowiedział, bo znalazł sobie inne 
zajęcie. Właśnie wydrążył głąb kukurydziany, przymocował 
do niego cybuch z łodygi i tak przygotowaną fajkę nabił 
liśćmi tytoniu. Potem położył na wierzchu rozżarzony 
węgielek i otoczył się chmurą wonnego dymu. Twarz Hucka 
promieniała najwyższym szczęściem. Inni piraci zazdrościli 
mu tego wspaniałego nałogu i postanowili sobie w duszy, 
że wkrótce też go zdobędą.

— A co właściwie piraci mają do roboty? — zapytał Huck.
— O, oni mają cudowne życie! — odparł Tomek. — 

Zdobywają okręty, palą je, a pieniądze zabierają i zakopują 
na swojej wyspie, w specjalnych strasznych miejscach, 
gdzie strzegą je duchy i różne takie, a na okręcie wszystkich 
zabijają i wrzucają ich potem do morza.

— Ale kobiety zabierają na wyspę — wtrącił Joe. — Kobiet 
nie zabijają.

— Zgadza się — przyznał Tomek. — Kobiet nie zabijają, 
są na to zbyt szlachetni. I kobiety są zawsze piękne.

— A jak są fajnie ubrani! No nie? Samo złoto, srebro 
i diamenty — dodał Joe z zachwytem.

— Kto? — zapytał Huck.
— Jak to kto? Piraci!
Huck obejrzał swój kostium z zadumą.
— Zdaje mi się, że jak na pirata, nie jestem odpowiednio 

ubrany — rzekł ze smutkiem. — Ale nie mam nic innego.
Obaj koledzy wytłumaczyli mu, że piękny strój szybko się 

znajdzie, jak tylko rozpoczną prawdziwe korsarskie wyprawy. 
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Przekonali go, że jego nędzne łachmany wystarczą od biedy 
na początek, chociaż zamożni piraci zwykle zaczynają swój 
zawód od razu w odpowiednim stroju.

Stopniowo rozmowa zamierała i sen zaczął kleić powieki 
małych włóczęgów. Fajka wypadła Krwawej Ręce z dłoni 
i Huck usnął snem sprawiedliwego. Nie tak łatwo poszło 
Postrachowi Mórz i Czarnemu Mścicielowi Hiszpańskich 
Wód. Pacierze odmówili po cichu i leżąc, bo nikt nie kazał 
im uklęknąć i modlić się głośno. Prawdę mówiąc, w ogóle nie 
mieli zamiaru się modlić, ale bali się posunąć aż tak daleko, 
bo a nuż uderzyłby w nich grom z jasnego nieba? Potem, gdy 
już zaczęli przysypiać, zjawił się nieproszony gość, którego 
nie mogli odegnać. Było to sumienie. Poczuli niejasną obawę, 
że może źle zrobili, uciekając z domu. Potem przypomniało 
im się ukradzione mięso i doznali męki cierpień.  
Starali się zagłuszyć sumienie, przypominając sobie, 
że przecież już tyle razy podkradali słodycze czy jabłka, ale 
sumienie nie dało się oszukać tymi słabymi argumentami. 
Dotarł do nich fakt, że zabranie ze spiżarni cukierka lub 
jabłka można potraktować jako „podwędzenie”, lecz zabranie 
szynki, słoniny i innych wartościowych rzeczy jest pospolitą 
kradzieżą, wyraźnie zabronioną w dziesięciu przykazaniach. 
W głębi ducha postanowili więc, że jak długo pozostaną 
piratami, nigdy nie splamią tego zawodu zbrodnią kradzieży. 
Wówczas sumienie zgodziło się na zawieszenie broni 
i dziwni piraci, w duszach których mieszkały obok siebie tak 
zdumiewające sprzeczności, zapadli w błogi sen.
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Rozdział XiV
Gdy Tomek obudził się rano, nie mógł sobie 

przypomnieć, gdzie właściwie jest. Usiadł, przetarł oczy 
i rozglądał się wokoło. Wreszcie zrozumiał.

Był dopiero chłodny, szary świt. Lasy, pogrążone 
w błogim śnie, tchnęły ciszą i spokojem. Nie drgnął nawet 
najmniejszy listek, najlżejszy szmer nie zakłócił głębokiej 
zadumy przyrody. Krople rosy lśniły wśród liści i traw. 
Ognisko pokrywała szara warstwa popiołu, a cieniutka 
smużka dymu unosiła się prosto w górę. Joe i Huck 
spali jeszcze.

Naraz, daleko w głębi lasu, zaćwierkał ptak; odpowiedział 
mu drugi. Dało się słyszeć pukanie dzięcioła.  
Chłodny, szary brzask poranka jaśniał coraz bardziej, 
przybywało dźwięków i życie poczęło się budzić do nowego 
dnia. Zamyślonym oczom chłopca ukazał się cud przyrody, 
otrząsającej się ze snu i przystępującej do pracy. Po okrytym 
rosą listku przypełzła zielona gąsieniczka, „węszyła” 
na wszystkie strony, a potem znów posuwała się naprzód.

„Przymierza się do liścia”, pomyślał Tomek.
Kiedy zbliżyła się do niego, siedział cichutko jak mysz, 

a nadzieje jego to rosły, to słabły, w miarę jak stworzonko 
posuwało się ku niemu lub wahało się czy nie wybrać  
innej drogi. Wreszcie gąsieniczka, po długim,  
kłopotliwym namyśle, wpełzła na jego nogę. Tomek był 
uszczęśliwiony, bo oznaczało to, że dostanie nowe ubranie  
— niewątpliwie wspaniały mundur pirata.  
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Potem, nie wiadomo skąd, nadeszła cała procesja mrówek, 
podążających do pracy. Jedna z nich mężnie wlokła 
zdechłego pająka, z pięć razy większego od siebie i taszczyła 
go na plecach pionowo w górę po pniu. Brązowo nakrapiana 
biedronka wdrapywała się na zawrotne wyżyny źdźbła trawy. 
Tomek pochylił się nad nią i szepnął:

Biedroneczko, leć do domu prostą drogą,
Dom się pali, przy dzieciach nie ma nikogo!

I rzeczywiście: rozpięła skrzydełka i poleciała, a Tomek 
wcale się nie zdziwił, bo od dawna wiedział, że biedronka 
jest strasznie łatwowierna i można jej wmówić różne rzeczy. 
Następnie przyszedł żuk, mozolnie tocząc swą kulkę; Tomek 
zaraz dotknął go palcem, żeby zobaczyć jak podwija nóżki 
i udaje nieboszczyka.

Ptaki tymczasem darły się już wniebogłosy. Drozd, 
szyderca i figlarz wśród ptaków północy, usiadł 
w doskonałym humorze na drzewie nad głową Tomka 
i zaczął naśladować trele swoich sąsiadów. Krzykliwa sójka 
sfrunęła na dół niczym niebieska błyskawica, usiadła 
na gałęzi tak blisko chłopca, że mógł ją prawie dosięgnąć 
ręką, przechyliła główkę i z ciekawością wprost pożerała 
oczami nieznanych przybyszów. Szara wiewiórka i jakiś  
inny mały gryzoń przyskakały do chłopców, aby przyjrzeć  
się im bliżej i poplotkować na ich temat. Widocznie te  
dzikie stworzenia nie widziały jeszcze ludzi i nie wiedziały, 
czy mają się ich bać, czy też nie.  
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Cała przyroda obudziła się już na dobre i las kipiał życiem. 
Długie promienie słońca przebijały się przez gęste listowie. 
Fruwały motyle.

Tomek obudził pozostałych piratów. Wszyscy z radosnym 
krzykiem pognali do rzeki. W parę minut później, rozebrani, 
hasali w płytkiej, przezroczystej wodzie rozległej mielizny, 
goniąc się i przewracając. Nie odczuwali najmniejszej 
tęsknoty za miasteczkiem, które tam daleko, po drugiej 
stronie rzeki, leżało jeszcze w głębokim śnie. Jakaś zabłąkana 
fala czy może lekki przypływ wody porwał im tratwę, ale 
zupełnie ich to nie zmartwiło; było to jedynie spaleniem 
mostu między nimi a cywilizowanym światem.

Wrócili do obozowiska cudownie odświeżeni, szczęśliwi 
i głodni, jak wilki. Natychmiast rozpalili ogień. Huck odkrył 
w pobliżu czyste, chłodne źródełko. Chłopcy sporządzili 
sobie kubki z szerokich liści orzechowych i uznali, że woda 
przyprawiona smakiem lasu śmiało może zastąpić kawę.

Joe zabrał się do krojenia słoniny, ale Tomek i Huck kazali 
mu chwilę zaczekać. Pobiegli nad rzekę, w miejsce, które 
wyglądało bardzo obiecująco i zarzucili tam wędki; po chwili 
mieli już bogaty połów. Wrócili z tak pokaźnym zapasem 
ryb, że mogliby nimi nakarmić całą rodzinę. Usmażyli 
ryby na słoninie i dziwili się, że smakują im jak nigdy. Nie 
wiedzieli, że ryba rzeczna jest tym smaczniejsza, im prędzej 
po złapaniu dostanie się na ogień, a poza tym najlepszą 
przyprawą do każdego dania jest sen pod gołym niebem, 
ruch na świeżym powietrzu, kąpiel i porządny głód.
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Po śniadaniu wylegiwali się w cieniu, a Huck ćmił fajkę. 
Potem ruszyli w las na rozpoznanie terenu. Biegali wesoło, 
przeskakiwali butwiejące pnie, przedzierali się przez splątane 
zarośla, mijali potężne wiekowe drzewa otulone girlandami 
pnączy. Po drodze spotykali zaciszne ustronia, wysłane 
kobiercami traw i kwiatów.

Odkryli mnóstwo rzeczy, które ich zachwyciły, ale nic 
takiego, co by ich zdziwiło. Okazało się, że wyspa ma około 
trzech kilometrów długości, a ćwierć kilometra szerokości 
i że od drugiego brzegu oddziela ją wąska odnoga szerokości 
zaledwie dwustu metrów. Kąpali się bardzo często, toteż gdy 
wrócili do obozu było już dobrze po południu. Byli zbyt 
głodni, by iść łowić ryby, uraczyli się więc szynką na zimno, 
po czym pokładli się w cieniu i gawędzili. Ale rozmowa 
jakoś się nie kleiła i szybko zamilkła. Cisza, uroczyste 
milczenie lasu, uczucie osamotnienia zaczęły coraz bardziej 
przenikać dusze chłopców. Popadli w zamyślenie. Ogarnął 
ich nieokreślony smutek, który wkrótce przybrał wyraźne 
kształty tęsknoty za domem. Nawet Huck Krwawa Ręka 
marzył o swych schodach i pustych beczkach. Wstydzili się 
jednak swej słabości i żaden nie miał odwagi powiedzieć, 
o czym myśli.

Od dłuższego czasu dobiegały ich z daleka jakieś dziwne 
odgłosy, ale nie zwracali na nie wcześniej uwagi. Teraz 
jednak owe tajemnicze dźwięki stały się wyraźniejsze  
i same narzuciły się uszom. Chłopcy wzdrygnęli się,  
spojrzeli po sobie i zaczęli nasłuchiwać z uwagą.  
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Zrazu nastąpiła długa, głęboka cisza — a potem basowe, 
posępne „bum” nadleciało z oddali.

— Co to jest?! — wykrzyknął Joe stłumionym głosem.
— Sam chciałbym to wiedzieć — odparł szeptem Tomek.
— To nie jest grzmot — odezwał się wystraszony Huck — 

bo grzmot…
— Cicho! — nakazał Tomek. — Nie gadać, tylko słuchać!
Czekali chwilę, która wydała im się wiekiem, a potem 

znowu posępne „bum” przerwało uroczystą ciszę.
— Chodźmy zobaczyć, co to jest.
Zerwali się i popędzili nad brzeg od strony miasteczka. 

Ostrożnie rozchylili zarośla i wyjrzeli na rzekę. O kilometr 
poniżej miasta płynął z prądem mały parowiec. Na pokładzie 
roiło się od ludzi. Mnóstwo łodzi krążyło wokół niego, ale 
chłopcy nie mogli dostrzec, co robili ludzie w tych łódkach. 
Nagle z boku parowca strzelił strumień białej pary, a gdy para 
rozwiała się, powietrzem wstrząsnął ten sam głuchy grzmot.

— Już wiem! — zawołał Tomek. — Ktoś utonął!
— No jasne! — potwierdził Huck. — Tak robili zeszłego 

lata, kiedy utonął Bill Turner. Strzelali z armaty tuż ponad 
wodą i topielec wypłynął. Biorą też bochenki chleba, 
nalewają do środka rtęć i puszczają na wodę, a one płyną do 
miejsca, gdzie leży topielec i tam się zatrzymują.

— Tak, słyszałem o tym — odezwał się Joe. — Nie mogę 
tylko zrozumieć, w jaki sposób chleb wie, gdzie szukać 
właściwego miejsca.
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— A ja myślę, że to nie tyle chleb tak działa — wyjaśnił 
Tomek — ile słowa, jakie nad nim wymawiają, zanim go 
puszczą na wodę.

— Ale przecież oni nic nie mówią nad chlebem — 
powiedział Huck. — Sam widziałem, że nic nie mówili.

— Hm, to rzeczywiście ciekawe — zastanowił się Tomek. 
— Ale może mówią coś po cichu, żeby nikt nie słyszał. 
Na pewno tak!

Chłopcy zgodzili się, że w tym, co mówi Tomek jest 
wiele racji. Bo przecież głupi kawałek chleba, niepouczony 
odpowiednio zaklęciem, nie mógłby w tak mądry sposób 
wykonać takiego poważnego zadania.

— O rany! Chciałbym tam być! — powiedział Joe.
— Ja też — dodał Huck. — Dałbym wiele za to, żeby 

wiedzieć, kto utonął.
Chłopcy nasłuchiwali dalej i patrzyli na rzekę. Nagle myśl 

jak błyskawica oświeciła mózg Tomka. Zawołał:
— Chłopaki! Wiem, kto utonął — my!!
W jednej chwili cała trójka poczuła się bohaterami.  

Ależ to był wspaniały triumf! Więc jednak odczuli ich brak; 
ktoś płakał za nimi, rozpaczał, komuś serce pękło. Nareszcie 
odezwały się w ludziach wyrzuty sumienia, że tak źle 
obchodzili się z biednymi chłopcami, którzy zginęli.  
Ha! Teraz żałują, że byli dla nich niedobrzy, dręczy ich  
żal i zgryzota. A co najpiękniejsze w tym wszystkim:  
jako zaginieni byli w tej chwili na ustach całego miasteczka, 
inni chłopcy zielenieli teraz z zazdrości! Sława!  
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Olśniewająca sława! Jakie to cudowne! Trzeba przyznać, 
że czasem warto jednak być piratem.

Gdy zapadł zmrok, parowiec powrócił do swojej zwykłej 
pracy, a łodzie odpłynęły. Piraci wrócili do obozu. Serca 
rozpierała im duma z powodu wielkiej sławy, jaką zdobyli, 
i wspaniałego zamieszania, jakie wywołali w miasteczku. 
Nałowili ryb, przyrządzili i zjedli kolację, a potem zabawiali 
się zgadywaniem, co tam w mieście o nich myślą i mówią. 
Wyobrażanie sobie powszechnej żałoby po nich sprawiało im 
ogromne zadowolenie.

Kiedy jednak noc zaczęła okrywać świat, jeden 
po drugim milkli i siedzieli zapatrzeni w ogień, błądząc 
myślami daleko. Radość minęła, a Tomek i Joe nie mogli 
odpędzić od siebie myśli, że pewne osoby w domu nie są tak 
zachwycone tym doskonałym figlem, jak oni. Powstały jakieś 
trwożne przeczucia, opanował ich niepokój, stali się jacyś 
osowiali, wyrwało im się parę westchnień. Joe odważył się 
na nieśmiałą próbę dowiedzenia się, jak inni piraci przyjęliby 
powrót do świata cywilizacji. Oczywiście nie teraz zaraz, 
ale…

Tomek zmiażdżył go pogardliwym śmiechem. Huck, 
który jeszcze nie odkrył swych kart, przeszedł na stronę 
Tomka. Biedny Joe robił, co mógł, aby zatrzeć ślady swojej 
„tchórzowskiej tęsknoty za domem” i był szczęśliwy, 
że w końcu wyszedł z tej przykrej sytuacji jedynie z małą 
plamką na honorze pirata. Na razie bunt został stłumiony.
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Gdy noc zapadła na dobre, Huckowi zaczęły się kleić 
oczy i po chwili chrapał już w najlepsze. Joe wkrótce poszedł 
w jego ślady. Tomek, wsparty na łokciu, jakiś czas leżał bez 
ruchu, uważnie obserwując kolegów. Wreszcie podniósł się 
ostrożnie, doczołgał się na kolanach do ogniska i w jego 
świetle wyszukał dwa kawałki cienkiej, białej kory drzewa 
sykomory. Uklęknął przy ognisku i z mozołem nagryzmolił 
coś kredką na obu kawałkach. Jeden z nich zwinął i wsunął 
do kieszeni, drugi włożył do kapelusza Joego, odsuwając 
go nieco od właściciela. Ponadto wrzucił do kapelusza 
kilka uczniowskich skarbów bezcennej wartości, w rodzaju 
kawałka kredy, haczyka do wędki i szklanej kulki „prawie 
kryształowej”. Potem ostrożnie, na palcach, ruszył w drogę, 
przemykając od drzewa do drzewa. Dopiero gdy był już 
pewien, że koledzy nie mogą go usłyszeć, puścił się pędem 
prosto ku mieliźnie nadbrzeżnej.

Rozdział XV
W kilka minut później Tomek brodził już po mieliźnie ku 

wybrzeżu leżącemu po przeciwnej stronie miasteczka. Był 
niemal w połowie drogi, a woda sięgała mu zaledwie do pasa, 
ponieważ jednak wartki prąd zbijał go z nóg, śmiało puścił 
się wpław, by przebyć pozostałe sto metrów.

Płynął na ukos, pod prąd, lecz mimo to rzeka zniosła  
go dalej, niż się spodziewał. Wreszcie dotarł do brzegu.  
Przez chwilę płynął z prądem w dół, aż natrafił  
na płaski brzeg i wyszedł z wody.  
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Sięgnął ręką do kieszeni, aby sprawdzić czy nie zgubił 
zapisanego kawałka kory. Był na swoim miejscu. Ociekając 
wodą, ruszył w drogę lasem, wzdłuż wybrzeża. Krótko przed 
dziesiątą dotarł do polany leżącej naprzeciwko miasteczka. 
Pod wysokim urwiskiem cumował statek parowy.

Wokół panowała cisza. Gwiazdy mrugały na niebie. 
Tomek zsunął się z urwiska, rozejrzał bacznie na wszystkie 
strony, wszedł do wody i kilkoma machnięciami ramion 
dopłynął do łódki, przywiązanej do statku. Wlazł do niej, 
położył się pod ławkami i czekał z bijącym sercem.

Naraz głucho zabrzmiał dzwon i rozległa się komenda 
odjazdu. Dwie minuty później woda, wzburzona obrotem 
kół, podniosła w górę dziób łodzi i rozpoczęła się podróż. 
Tomek cieszył się ze swojego szczęścia, bo wiedział, że jest 
to ostatni kurs parowca przed nocą. Po upływie długich 
piętnastu minut koła przestały się obracać. Tomek ześlizgnął 
się do wody i popłynął do brzegu. Wylądował kilkadziesiąt 
metrów dalej od statku, bo obawiał się spotkania jakiegoś 
spóźnionego przechodnia.

Chyłkiem przebiegł puste uliczki i dotarł na tył podwórka 
ciotki Polly. Przelazł przez parkan, podkradł się pod ścianę 
domu i ostrożnie zajrzał przez okno do pokoju, w którym 
paliło się światło. Siedzieli tam, pogrążeni w cichej rozmowie, 
ciotka Polly, Sid, Mary i matka Joego Harpera. Tomek 
po cichutku podszedł do drzwi i delikatnie nacisnął  
klamkę. Drzwi leciutko skrzypnęły. Pchał ostrożnie dalej, 
drżąc ze strachu za każdym skrzypnięciem.  
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Wreszcie uznał, że zdoła się na kolanach przecisnąć przez 
szparę, wetknął więc głowę do środka i jak najciszej zaczął 
posuwać się naprzód…

— Dlaczego ta świeca tak mruga? — zapytała 
naraz ciotka.

Tomek nie tracił czasu i błyskawicznie smyrgnął 
pod stojące tuż przy drzwiach łóżko.

— Co to? Drzwi się same otworzyły? Rzeczywiście. To 
jakiś dziwny znak. Sid, idź zamknij.

Tomek zniknął pod łóżkiem w samą porę. Poleżał chwilę, 
by uspokoić oddech, a potem przyczołgał się do ciotki tak 
blisko, że mógł ją chwycić za nogę.

— Ale jak już mówiłam — podjęła ciotka przerwany 
wątek — on wcale nie był zły, tylko straszny rozrabiaka 
i pędziwiatr. Rozbrykany jak młody źrebak. Ale nie było 
w nim ani odrobiny złości, a serce miał po prostu złote… 
można by szukać na całym świecie drugiego takiego… — tu 
ciotka rozpłakała się na dobre.

— Tak samo mój Joe: głowa pełna psich figlów, do każdej 
psoty pierwszy, ale taki poczciwy i dobry, że dla drugiego 
ostatnią koszulę by z siebie ściągnął. A ja, Boże odpuść mi, 
zbiłam go za tę śmietanę; na śmierć zapomniałam, że sama ją 
wylałam, bo skwaśniała. I nigdy go już nie zobaczę, mojego 
biednego, skrzywdzonego chłopca, nigdy, nigdy! — i pani 
Harper rozszlochała się, jakby serce jej miało pęknąć.
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— Myślę, że Tomkowi jest lepiej tam, gdzie 
jest teraz — wtrącił Sid — a gdyby przedtem był 
grzeczniejszym chłopcem…

— Sid! — Tomek poczuł surowe, karcące spojrzenie 
ciotki, choć go nie widział. — Ani słowa nie dam na niego 
powiedzieć, teraz, kiedy go utraciliśmy! Bóg weźmie go już 
w swoją opiekę, nie martw się o to, mój drogi! Och, droga 
pani Harper, nie potrafię się pogodzić z tą stratą, nie wiem, 
jak ja to przeżyję! To był kochany chłopak, choć nieraz 
porządnie mi dokuczył.

— Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Jego będzie 
pochwalone! Ale ciężko się z tym pogodzić, bardzo ciężko! 
Jeszcze w sobotę Joe strzelił mi petardą pod samym 
nosem, za co tak oberwał, że aż się przewrócił. Nawet nie 
przeczuwałam wtedy, że tak szybko… Och, gdyby czas mógł 
się cofnąć, przycisnęłabym go do serca i wycałowała.

— Tak, tak, kochana pani Harper, ja to bardzo dobrze 
rozumiem, bardzo dobrze. Nie dalej jak wczoraj w południe 
nakarmił kota „mordercą cierpień”. Myślałam, że biedne 
zwierzę rozniesie cały dom i, Boże przebacz mi, wytłukłam 
naparstkiem głowę mojego biednego, świętej pamięci, 
chłopca. Teraz jest już wolny od wszystkich cierpień. Ale 
ostatnie słowa, jakie od niego usłyszałam, były wyrzutem…

To wspomnienie okazało się jednak zbyt bolesne 
i zupełnie ciotkę załamało. Tomek sam pochlipywał, więcej 
z żalu nad własnym losem niż ze współczucia dla innych. 
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Słyszał, jak płakała Mary i jak od czasu do czasu dorzucała 
jakąś pochwałę pod jego adresem. Opinia Tomka o samym 
sobie znacznie wzrosła. Jednak ból ciotki także go wzruszył. 
Najchętniej wyskoczyłby teraz spod łóżka, aby smutek 
zamienić jej w bezgraniczną radość, zwłaszcza, że efekt 
takiego wystąpienia silnie przemawiał do jego wyobraźni. 
Ale oparł się pokusie i siedział cicho.

Słuchał dalej i z różnych urywków rozmowy złożył sobie 
całą historię. Najpierw myślano, że chłopcy utonęli podczas 
kąpieli. Potem zauważono brak małej tratwy. Następnie kilku 
chłopców opowiedziało, jak zaginieni szeptali, że wkrótce 
miasto „o czymś się dowie”. Mądre głowy zestawiły 
wszystkie fakty i doszły do wniosku, że chłopcy wybrali się 
na przejażdżkę tratwą i wkrótce pojawią się w najbliższym 
miasteczku nad rzeką. Ale koło południa, pięć czy sześć 
kilometrów poniżej St. Petersburg, znaleziono tratwę 
zagnaną prądem rzeki do brzegu. Wówczas wszelka nadzieja 
zgasła. Musieli utonąć, bo inaczej głód przygnałby ich do 
domu jeszcze przed nocą. Poszukiwanie zwłok nie przyniosło 
rezultatu, bo chłopcy najprawdopodobniej utonęli na samym 
środku potężnej rzeki. Gdyby wypadek zdarzył się bliżej 
brzegu, na pewno dopłynęliby do lądu, gdyż wszyscy byli 
dobrymi pływakami. W tej chwili jest środa, jeśli do końca 
tygodnia zwłoki nie zostaną odnalezione, trzeba będzie 
w ogóle pożegnać się z nadzieją wyłowienia ich i w niedzielę 
rano pastor odprawi w kościele nabożeństwo żałobne. Tomek 
wzdrygnął się.
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Pani Harper wśród szlochań powiedziała „dobranoc” 
i podeszła do drzwi. Nagle, pod wpływem wspólnego 
nieszczęścia, obie osierocone kobiety padły sobie w objęcia. 
Wypłakały się i to im nieco ulżyło. Wreszcie pożegnały się. 
Ciotka Polly powiedziała Sidowi i Mary „dobranoc”, a w jej 
głosie było o wiele więcej czułości niż zwykle. Sid lekko tylko 
pochlipywał, ale Mary zanosiła się od płaczu.

Ciotka uklękła i modliła się za Tomka tak serdecznie 
i wzruszająco, tak błagalnie, z taką bezgraniczną miłością 
w słowach i drżącym głosie, że pirat omal nie utonął we 
własnych łzach, zanim dobrnęła do końca.

Gdy ciotka położyła się do łóżka, musiał jeszcze 
długo siedzieć cicho, bo ciągle wzdychała, rzucała się 
niespokojnie i przewracała z boku na bok. Wreszcie ucichła 
i tylko pojękiwała cichutko przez sen. Tomek ostrożnie 
wyszedł z kryjówki, stanął przy łóżku, zasłonił świecę ręką 
i przyglądał się śpiącej. Było mu jej serdecznie żal. Wyjął 
z kieszeni swój zwitek kory i położył go obok świecy. Nagle 
coś mu przyszło do głowy i przez chwilę zastanawiał się nad 
czymś głęboko. Wreszcie twarz mu się rozjaśniła — znalazł 
wspaniałe rozwiązanie. Szybko schował korę do kieszeni. 
Pochylił się nad ciotką, ucałował jej zmęczone usta i wyszedł 
na palcach, zamykając drzwi za sobą.

Przemknął się z powrotem do miejsca postoju  
parowca. Śmiało wszedł na pokład, bo wiedział, że prócz 
wartownika, który zawsze siedzi w kajucie i śpi jak  
kamień, na statku nie ma nikogo.  
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Odwiązał łódkę, wskoczył do niej i zaczął ostrożnie 
wiosłować w górę rzeki. Gdy znalazł się jakiś kilometr 
powyżej miasta, skierował łódkę w stronę przeciwległego 
brzegu i solidnie zabrał się do wiosłowania. Do miejsca 
lądowania po drugiej stronie rzeki trafił bez trudu, bo taka 
wyprawa nie była dla niego nowością. Miał wielką ochotę 
zagarnąć łódkę, gdyż można ją było uważać za okręt, a tym 
samym za legalną zdobycz korsarską. Wiedział jednak, 
że przetrząśnięto by w jej poszukiwaniu całe wybrzeże, co 
mogłoby się skończyć odkryciem obozu piratów. Wyskoczył 
więc na brzeg i wszedł w las.

Usiadł. Długo odpoczywał, ostatnim wysiłkiem broniąc 
się przed ogarniającą go sennością. Wreszcie ruszył 
w stronę obozu.

Noc szybko ustępowała; kiedy znalazł się na brzegu, 
naprzeciw mielizny, był już jasny dzień. Znowu usiadł 
i odpoczął, a tymczasem słońce wzniosło się wysoko 
i oświetliło rzekę. Wówczas wszedł do wody. W chwilę 
potem, ociekając wodą, stanął u wejścia do obozu i usłyszał 
słowa Joego:

— Nie, Huck, Tomek na pewno wróci. Można na nim 
polegać, jak na sobie samym. On nie zdezerteruje. Wie, że to 
byłaby straszna hańba dla pirata. Jest za dumny na to, żeby 
zdradzić. Widocznie miał jakiś interes, tylko nie wiem jaki.

— Ale te rzeczy są już chyba nasze?
— Prawie, ale jeszcze niezupełnie. Napisał, że rzeczy są 

nasze, jeśli nie wróci przed śniadaniem.
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— Ale wrócił! — zawołał Tomek dramatycznym głosem 
i efektownie wkroczył do obozu.

Zaraz zakrzątnięto się koło śniadania. Podano ryby 
na słoninie. W trakcie posiłku Tomek opowiedział swoje 
przygody, dodając tu i ówdzie różne barwne szczegóły. Gdy 
skończył, wszyscy poczuli się prawdziwymi bohaterami; 
rozpierała ich pycha. Potem Tomek zaszył się w cienistym 
zakątku i spał do południa, a reszta piratów poszła łowić ryby 
i odkrywać wyspę.

Rozdział XVi
Po obiedzie cała banda udała się na mieliznę 

w poszukiwaniu żółwich jaj. Chodzili i grzebali kijami 
w piasku, a gdy trafili na szczelinę, klękali i rękami odgarniali 
ziemię. Z jednej jamy wydobywali czasem pięćdziesiąt 
do sześćdziesięciu niedużych okrąglutkich, białych jaj. 
Wieczorem mieli z nich wspaniałą ucztę. Smażonych jaj 
starczyło nawet na śniadanie następnego dnia.

Po śniadaniu polecieli nad brzeg, darli się wniebogłosy, 
szaleli w wodzie i po trochu pozbywali się hamującego ruchy 
ubrania. Wreszcie golusieńcy jak ich Pan Bóg stworzył, 
zapędzili się tak daleko w rzekę, że dotarli do bystrego prądu, 
który zbijał ich z nóg. Podniosło to jeszcze urok zabawy. 
Stawali naprzeciw siebie i pryskali wodą, odwracając głowę 
przed prysznicem. W końcu chwycili się za bary i zaczęli 
mocować ze sobą, dopóki nie udało im się zanurzyć kolegi; 
wtedy wszyscy dawali nurka i kotłowali się pod wodą. 
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Wydobywali się na powierzchnię, parskając, dysząc i śmiejąc 
do upadłego.

Gdy poczuli zmęczenie, wybiegali na suchą, rozgrzaną 
plażę, zakopywali się w piasku po szyję, a po chwili znowu 
pędzili do wody i dawali to samo przedstawienie. Potem 
wpadli na pomysł, że ich naga skóra może całkiem dobrze 
naśladować cieliste trykoty; zakreślili więc na piasku duże 
koło i urządzili cyrk — z trzema klownami, bo żaden nie 
chciał odstąpić drugiemu tego zaszczytnego stanowiska.

Następnie powyciągali swoje szklane kulki i grali nimi, 
dopóki im się nie sprzykrzyło. Joe i Huck poszli znowu 
pływać, ale Tomek bał się, bo przy ściąganiu spodni zgubił 
gdzieś bransoletkę z kręgów ogonowych grzechotnika, 
którą nosił na kostce nogi. Uważał to za prawdziwy cud, 
że pozbawiony tego cudownego amuletu, mógł tak długo 
pływać i nie chwycił go kurcz. Ale nie odważył się znowu 
wejść do wody — musiał najpierw odnaleźć swoją zgubę. 
Tymczasem Joe i Huck już się zmęczyli i chcieli odpocząć.

Wałęsali się jeszcze jakiś czas, lecz wkrótce opanowało 
ich dziwne pragnienie samotności i trójka zaczęła się 
rozsypywać. Chłopcy zapadli w ponure zamyślenie i każdy 
tęsknym okiem spoglądał na daleki brzeg rzeki, gdzie 
w blaskach słońca leżało ich rodzinne miasteczko.  
Tomek złapał się na tym, że sam nie wiedząc, co robi,  
wypisał na pisaku dużym palcem u nogi Becky. Czym  
prędzej starł napis, zły na siebie za swoją słabość.  
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Ale po chwili Becky ponownie pojawiła się na piasku 
— widocznie nie było na to rady. Znowu zatarł napis 
i uciekł od pokus w ten sposób, że zebrał z powrotem 
rozproszoną bandę.

Joe zupełnie upadł na duchu; nie rokował już żadnej 
nadziei. Tak tęsknił za domem, taki był przybity, że nie 
mógł sobie dać rady ze sobą. Łzy same cisnęły mu się 
do oczu. Huck także był w rzewnym nastroju. Tomkowi 
również niewiele brakowało, ale walczył, zaciskając zęby, 
aby nikt tego po nim nie poznał. Ukrywał pewną tajemnicę, 
której nie chciał na razie wyjawić. Gdyby jednak bunt 
nie dał się zażegnać, gotów był odkryć karty. Ze sztuczną 
wesołością powiedział:

— Idę o zakład, chłopaki, że na tej wyspie żyli kiedyś 
piraci. Musimy to sprawdzić. Na pewno zakopali gdzieś 
skarby. Co byście powiedzieli, gdybyśmy tak trafili na starą 
skrzynię, pełną srebra i złota… co?

Wywołało to mizerne ożywienie, które natychmiast 
zgasło. Piraci milczeli. Tomek próbował wymyślić inne 
atrakcje — nic nie pomogło. Wszystko rozbijało się o mur 
ponurego zrezygnowania. Joe z posępną miną grzebał kijem 
w piasku. Wreszcie odezwał się:

— Chłopcy, dajmy temu spokój. Chcę wrócić do domu. 
Tu jest tak smutno i samotnie.

— Przestań, Joe, z czasem będzie ci weselej — tłumaczył 
Tomek. — Pomyśl tylko, jak świetnie można tu łowić ryby.

— Gwiżdżę na ryby. Chcę wrócić do domu.
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— A gdzie się będziesz tak wspaniale kąpał, jak tutaj?
— E tam. Co mi po tej wspaniałej kąpieli, jeśli nikt mi jej 

nie zabrania. Wracam do domu.
— Patrzcie tylko, malutki dzidziuś! Chce do mamusi!
— Żebyś wiedział! Chcę wrócić do mamy i ty też byś 

chciał, gdybyś ją miał. A dzieckiem jestem takim samym, jak 
i ty — tu Joe chlipnął z lekka.

— Wiesz co, Huck, niech sobie ta beksa wraca do mamusi, 
prawda? Biedne maleństwo, chce zobaczyć mamusię! A niech 
ją zobaczy! Ale tobie się tu podoba? Co, Huck? My dwaj 
zostaniemy tutaj, no nie?

Huck odpowiedział „t-a-k”, ale jakoś bardzo niewyraźnie.
— Do końca życia nie odezwę się do ciebie! — powiedział 

Joe, wstając. — Zapamiętaj to sobie!
Odszedł nachmurzony i zaczął się ubierać.
— Też mi zmartwienie — odciął się Tomek. — Wcale 

cię tu nie potrzebujemy. Wracaj do domu na pośmiewisko! 
Ładny z ciebie pirat, nie ma co! My nie jesteśmy beksy, ja 
i Huck. My tu zostaniemy, prawda? A on niech sobie idzie, 
dokąd chce. Doskonale obejdziemy się bez niego.

Poczuł się jednak nieswojo i zaniepokoiło go, 
że Joe tak zawzięcie się ubiera. Huck bacznie obserwował 
przygotowania Joego i milczał — to też nie wróżyło nic 
dobrego. Bez słowa pożegnania Joe zaczął brodzić ku 
brzegowi. Tomek stracił ducha. Spojrzał na Hucka, lecz ten 
spuścił oczy. Po chwili Huck odezwał się:
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— Tomek, ja też chcę wracać. Tu się zrobiło tak smutno, 
a teraz będzie jeszcze gorzej. Chodźmy, Tomku!

— Nie chce mi się! Możecie sobie iść obaj, jeśli wam się 
podoba — ja zostaję!

— Tomek, ja chyba pójdę…
— No to wynoś się, kto cię tu trzyma?
Huck począł zbierać rozrzucone części ubrania.
— Tomku, chodź z nami — prosił. — Zastanów się. 

Zaczekamy na ciebie nad brzegiem.
— No to będziecie bardzo długo czekać.
Huck odszedł przygnębiony, a Tomek stał i patrzył za nim. 

Czuł szalone pragnienie zrzucenia pychy z serca i dołączenia 
do towarzyszy. Łudził się jeszcze, że może zawrócą, ale oni 
brodzili w wodzie już coraz dalej. Nagle uświadomił sobie, 
jak strasznie zrobiło się koło niego cicho i pusto, i ogarnęło 
go uczucie rozpaczliwej samotności. Stoczył ostatnią walkę 
ze swą dumą i popędził za przyjaciółmi, wołając:

— Stójcie! Czekajcie! Coś wam powiem!
Zatrzymali się i odwrócili. Dogoniwszy ich, Tomek 

wyjawił im swoje sekretne plany. Zrazu słuchali niechętnie, 
lecz gdy wreszcie zrozumieli, o co mu chodzi, ich entuzjazm 
wybuchnął w gromkich okrzykach wojennych. Pomysł Tomka 
uznali za „bombowy” i oświadczyli, że gdyby im to wcześniej 
powiedział, nigdy by nie odeszli. Tomek usprawiedliwił się 
dość zręcznie, choć prawdziwym powodem jego milczenia 
była obawa, że nawet ten tajemniczy plan nie zatrzyma ich 
na długo, i dlatego traktował go jako ostatnią deskę ratunku.
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Chłopcy wrócili do obozu w bajecznych humorach 
i bawili się jak przedtem. Usta im się nie zamykały, 
bo rozpływali się w zachwytach dla geniuszu Tomka i jego 
olśniewającego planu. Po uczcie obiadowej, na którą składały 
się ryby i żółwie jajka, Tomek oświadczył, że chce się nauczyć 
palić. Joe podchwycił pomysł i powiedział, że też by chciał 
spróbować. Huck sporządził fajki i nabił je liśćmi tytoniu. 
Obaj nowicjusze jak dotąd usiłowali palić jedynie cygara 
z liści dzikiego wina, ale one szczypały w język i w ogóle jako 
„prawdziwi mężczyźni” mieli je w pogardzie.

Położyli się wygodnie, podparli na łokciach i zaczęli 
pykać ostrożnie, z dużą dozą nieufności. Dym miał niezbyt 
przyjemny smak i drapał w gardło. Zaczęli się lekko krztusić. 
Mimo to Tomek oświadczył:

— Phi! To żadna sztuka! Gdybym wiedział, że to takie 
proste, już dawno bym się nauczył palić.

— Ja też — przyświadczył Joe. — Przecież to 
nic trudnego.

— Właśnie. Tyle razy przyglądałem się innym, jak palili, 
i myślałem, że dobrze byłoby też tak umieć, ale nawet mi do 
głowy nie przyszło, że już umiem — powiedział Tomek.

— Tak samo ja — zgodził się Joe. — Prawda, Huck? To 
samo ci mówiłem, no nie?

— Tak, rzeczywiście mówiłeś — przyznał Huck.
— Ja też to mówiłem ze sto razy — wtrącił Tomek.  

— Raz było to za rzeźnią. Pamiętasz, Huck?  
Byli przy tym Bob Tanner, Johnny Miller i Jeff Thatcher. 
Przypominasz sobie, Huck, jak ci to mówiłem?
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— Jasne — potwierdził Huck. — To było tego samego 
dnia, kiedy zgubiłem białą kulkę… albo dzień wcześniej…

— No widzisz, Joe! — zawołał Tomek. — Mówiłem ci, 
że Huck dobrze to pamięta!

— Wydaje mi się, że mógłbym spokojnie palić przez cały 
dzień — pochwalił się Joe. — Czuję się świetnie.

— Ja też mógłbym palić przez cały dzień — oświadczył 
Tomek. — I założę się, że Jeff Thatcher nie dałby rady.

— Jeff Thatcher! Phy! Po dwóch pociągnięciach 
leżałby już na ziemi. Damy mu kiedyś spróbować, będzie 
niezły ubaw!

— Super! A Johnny Miller? Chciałbym widzieć, jak on się 
do tego zabiera!

— Ja też chciałbym to widzieć — prychnął pogardliwie 
Joe. — Mogę przysiąc, że nie da rady. Tylko powącha i już 
będzie miał dość.

— Jasne! O rany, chciałbym żeby inni chłopcy mogli nas 
teraz widzieć!

— No!!
— Wiecie co? Nie mówcie o tym nikomu. Kiedyś, jak 

będą wszyscy razem, podejdę do was i zapytam: „Joe,  
masz jakąś fajkę? Zapaliłbym sobie”. A ty na to, tak sobie  
od niechcenia, jakby nigdy nic, odpowiesz: „Tak, mam  
swoją starą fajkę, ale tytoń jest dość kiepski”. A ja na to: 
„Wszystko jedno, żeby tylko był mocny”.  
Wtedy wyjmiesz z kieszeni fajkę i zapalimy sobie spokojnie. 
Kurczę, oczy im na wierzch wyjdą!
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— Ja cię kręcę! To będzie numer! Szkoda, że zaraz tego nie 
możemy zrobić, nie, Tomek?

— Aha! A jeszcze, gdy im powiemy, że nauczyliśmy się 
palić, kiedy byliśmy piratami, pękną z zazdrości!

Rozmowa toczyła się dalej w tym samym duchu. Nagle 
jednak poczęła się rwać i jakoś dziwnie utykać. Przerwy 
stawały się coraz dłuższe, a spluwanie dziwnie coraz częstsze. 
Jama ustna zamieniła się w tryskające źródło. Nie mogli 
nadążyć z wypróżnianiem grożących powodzią zbiorników 
pod językiem. Mimo usilnych starań nie udawało się 
zatamować małych strumyków, które spływały do gardła 
i wywoływały gwałtowne łaskotanie, połączone z atakami 
mdłości. Obaj zbledli jak prześcieradła i wyglądali, że pożal 
się Boże. Fajka wypadła z bezsilnych palców Joego, fajka 
Tomka poszła w jej ślady. Obie krynice dostały ataku 
oszalałej pracowitości, a obie pompy z szaleńczą rozpaczą 
broniły się przed zalewem. Joe odezwał się bezdźwięcznie:

— Zgubiłem scyzoryk. Muszę go iść poszukać.
Tomek odparł drżącym głosem, oszczędzając oddech:
— Pomogę ci. Ty idź tędy, a ja poszukam przy źródełku. 

Nie, nie, Huck, ty zostań, my sami znajdziemy.
Huck usiadł i czekał godzinę. Potem zrobiło mu się 

samemu za nudno i poszedł szukać kolegów. Znalazł ich 
w głębi lasu. Leżeli daleko od siebie, obaj bardzo bladzi.  
Spali twardo. Pewne wyraźne ślady na trawie podpowiedziały 
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Huckowi, że jeżeli coś im ciążyło wewnętrznie, to już się 
tego pozbyli.

Tego wieczoru przy kolacji nie byli zbyt rozmowni. 
Wyglądali dość żałośnie. Kiedy Huck po jedzeniu nabił 
sobie fajkę i zabrał się do przyrządzania fajek dla przyjaciół, 
odmówili. Oświadczyli, że niezbyt dobrze się czują, 
bo widocznie zjedli na obiad coś, co im zaszkodziło.

Rozdział XVii
Koło północy Joe ocknął się i obudził chłopców. 

W powietrzu leżała jakaś przytłaczająca duszność, która 
zapowiadała coś niedobrego. Nieustraszeni piraci przytulili 
się do siebie i przysunęli bliżej do ogniska. Ciężkie powietrze 
niemal dusiło. Chłopcy siedzieli bez słowa i czekali 
w napięciu.

Poza kręgiem ogniska wszystko ginęło w ciemności. 
Trwała przerażająca cisza. Nagle mignął jakiś słaby blask, 
zadrżał na liściach i zniknął. Po chwili ukazał się drugi, 
silniejszy. Potem jeszcze jeden. Przez gałęzie drzew przeleciał 
cichy jęk i westchnienie. Lekki powiew musnął policzki 
chłopców. Wzdrygnęli się na myśl, że to przeszedł Duch 
Nocy. Znów zrobiło się cicho. Potem upiorna błyskawica 
rozdarła ciemność, oświetlając trzy blade, przerażone twarze 
kolegów. Rozległ się głuchy łoskot gromu i zamarł gdzieś 
w oddali. Zimny wiatr zaszeleścił liśćmi i sypnął popiołem 
z ogniska.
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Nowy oślepiający blask rozświetlił las i w tej chwili 
straszliwy łoskot targnął powietrzem. W przerażającej 
ciemności, jaka teraz nastąpiła, chłopcy przywarli do siebie 
zdjęci śmiertelną trwogą. Kilka ciężkich kropli deszczu 
zabębniło po liściach.

— Szybko, do namiotu! — zawołał Tomek.
Porwali się, potykając w ciemnościach o korzenie drzew 

i plącząc w gałęziach. Każdy pognał w innym kierunku. 
Wściekła wichura zawyła w konarach drzew i napełniła cały 
las szumem. Oślepiające błyskawice pędziły jedna po drugiej, 
każdej z nich towarzyszył ogłuszający huk piorunu. Lunął 
gwałtowny deszcz, a wicher szarpał jego strugami. Chłopcy 
nawoływali się bezustannie, ale ryk wichru i huk piorunów 
zagłuszyły zupełnie ich głosy. Wreszcie jednak pojedynczo 
dotarli do namiotu i schronili się pod nim, zmarznięci, 
przerażeni i ociekający wodą. Jedyną pociechą było to, że są 
razem. Nie mogli rozmawiać ze sobą, bo odgłosy burzy 
i wściekły łopot namiotu uniemożliwiały rozmowę.

Burza wzmagała się ciągle. Nagle płótno namiotu  
zerwało się i uleciało na skrzydłach wichury. Chłopcy 
chwycili się za ręce; przewracając się i kalecząc, uciekli 
pod wielki dąb, który rósł na wybrzeżu. Ponad nimi szalała 
walka żywiołów. W nieustannym blasku błyskawic widać 
było uginające się pod naporem wichru drzewa i wzburzoną 
rzekę, okrytą białą pianą. Poprzez ukośną ścianę deszczu 
majaczyły strome urwiska przeciwległego brzegu.  
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Co chwila jakiś olbrzym leśny ginął w walce i padał 
z trzaskiem, łamiąc pod sobą mniejsze drzewa. Pioruny 
eksplodowały z przeraźliwym hukiem. Potęga burzy 
osiągnęła taki stopień, że zdawało się, iż rozniesie wyspę, 
spali ją, zatopi i zniszczy wszystkie żyjące na niej stworzenia. 
Była to prawdziwa noc grozy dla bezdomnych włóczęgów.

Wreszcie jednak bitwa przyrody ucichła. Wojska cofnęły 
się. Pomału milkły w oddali ich pogróżki i gniewne pomruki. 
Pokój znów zapanował na wyspie.

Chłopcy z niemałym strachem wrócili do obozu. Tu 
przekonali się, że mają za co dziękować Bogu, bo olbrzymi 
platan, pod którym zwykle sypiali, podczas ich nieobecności 
padł, rażony piorunem.

W obozie wszystko było zalane wodą. Życiodajne ognisko 
również. Chłopcy bowiem, z lekkomyślnością właściwą ich 
wiekowi, nie pomyśleli o zabezpieczeniu się przed deszczem. 
Sytuacja była krytyczna, gdyż przemokli do suchej nitki 
i trzęśli się z zimna. Biadali więc na całego, nie przebierając 
w słowach. Odkryli jednak, że ogień dostał się pod pień 
leżącego drzewa, pod którym go rozpalili i dzięki temu tlił się 
jeszcze w niewielkiej dziupli. Wytrwale i cierpliwie podsycali 
go korą i chrustem wyciągniętym spod osłoniętych kłód, 
aż wreszcie znów buchnął płomieniem. Ułożyli na nim stos 
suchych gałęzi. Ogień strzelił wesołym płomieniem, a radość 
chłopców nie miała granic. Otucha znów wstąpiła im w serca.  
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Osuszyli szynkę, najedli się do syta, a potem, ponieważ 
nigdzie nie było suchego miejsca do spania, siedzieli wokół 
ogniska aż do białego rana, rozprawiając o swojej nocnej, 
wspaniałej przygodzie i chełpiąc się swoją odwagą.

Gdy pierwsze promienie słońca padły na wyspę, 
chłopców ogarnęła senność. Poszli na plażę i tam położyli 
się spać. Wkrótce jednak słońce zaczęło przypiekać nie do 
wytrzymania; chcąc nie chcąc musieli wstać i markotni 
zabrali się do śniadania. Po śniadaniu siedzieli z kwaśnymi 
minami. Bolały ich kości i znów odezwała się tęsknota 
za domem. Tomek widział to wszystko i robił, co mógł, aby 
rozweselić piratów. Ale oni byli obojętni na grę w kulki, 
zabawę w cyrk, kąpiele i w ogóle na wszystko. Dopiero, gdy 
przypomniał im tajemniczy plan, zdołał obudzić iskierkę 
zainteresowania. Zanim zgasła, Tomek zdążył zaciekawić 
ich pomysłem, aby na jakiś czas przestać być piratami i dla 
odmiany zostać Indianami. To im się spodobało. Zrzucili 
z siebie ubrania i wymalowali się od stóp do głów czarnym 
błotem jak zebry. Wszyscy trzej wystąpili oczywiście w roli 
wodzów i z głośnym wyciem popędzili w las, by dokonać 
ataku na angielską wioskę.

Potem podzielili się na trzy wrogie szczepy, które ze 
straszliwymi okrzykami wojennymi wypadały na siebie 
z zasadzki, mordowały się i skalpowały tysiącami. Był to 
bardzo krwawy dzień, a tym samym nadzwyczaj udany.

W porze obiadowej znów zeszli się w obozie, głodni 
i szczęśliwi. Naraz wyłoniła się wielka trudność:  
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Indianie na wojennej ścieżce nie mogli jeść przy wspólnym 
stole, jeśli przedtem nie zawarli pokoju. Przymierze zaś 
musiało być przypieczętowane wypaleniem fajki pokoju. 
Inaczej nie dało się tego załatwić. Dwaj dzicy serdecznie 
żałowali teraz, że porzucili korsarstwo. Ale nie było innego 
wyjścia. Z największą swobodą, na jaką tylko mogli się 
zdobyć, wodzowie kazali sobie podać fajkę, po czym — jak 
nakazuje obyczaj — puścili ją w krąg i jeden po drugim 
zaciągali się dymem.

I rzecz dziwna: byli nawet zadowoleni, że stali się dzikimi 
barbarzyńcami, bo coś na tym zyskali. Przekonali się, 
że mogą sobie już trochę popalić i nie muszą od razu iść 
szukać zgubionego scyzoryka. Mdliło ich tylko odrobinę, 
a poza tym czuli się całkiem dobrze. Nie chcieli oczywiście 
utracić tak cennej umiejętności przez zwykły brak treningu, 
więc po kolacji dalej ostrożnie ćwiczyli się w tej sztuce. 
Uzyskali zupełnie dobre wyniki. Dzięki temu wieczór spędzili 
w radosnym i podniosłym nastroju. Ta nowa umiejętność 
napełniła ich większą dumą i szczęściem, niż gdyby 
oskalpowali i obdarli ze skóry sześć plemion indiańskich.

Zostawmy ich w chwili, gdy sobie tak palą, gawędzą 
i przechwalają do woli.

Rozdział XViii
Ale w małym miasteczku owego cichego sobotniego 

wieczoru nikomu nie było wesoło. Harperowie i ciotka Polly, 
pogrążeni we łzach i smutku, przywdziali żałobę.  
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Niezwykła cisza zaległa miasteczko, chociaż po prawdzie nigdy 
nie można było nazwać go gwarnym. Mieszkańcy załatwiali 
swoje sprawy z jakimś roztargnieniem, półsłówkami, często 
przy tym wzdychając. Wolne od nauki popołudnie wcale nie 
cieszyło dzieci. Zabawy jakoś im nie szły i szybko ustały.

Późnym popołudniem na opustoszałym dziedzińcu 
szkolnym pozostała tylko Becky Thatcher. Nic nie mogło 
jej pocieszyć.

— Ach, gdybym miała chociaż tę miedzianą gałkę — 
mówiła do siebie. — Nic mi nie zostało na pamiątkę po nim.

Przełknęła łzy. Potem przystanęła i powiedziała:
— Tak, to było tutaj. Ach, gdyby wróciła ta chwila, już 

nigdy bym tak nie powiedziała! Ale on nie żyje i nigdy, nigdy, 
nigdy już go nie zobaczę!

Ta myśl całkiem ją załamała i odeszła zalewając się łzami. 
Pojawiła się gromada chłopców i dziewcząt, towarzyszy 
zabaw Tomka i Joego. Przystanęli, zaglądali przez sztachety 
i z szacunkiem mówili, co Tomek robił, kiedy go widzieli 
po raz ostatni, i jak to Joe wypowiedział kilka na pozór 
nic nie znaczących słów, choć teraz okazało się, że były 
to straszliwe, prorocze słowa. Każdy z nich dokładnie 
pokazywał miejsce, gdzie stali wówczas zaginieni chłopcy 
i dodawał komentarze w stylu:

— Ja stałem właśnie tu, gdzie teraz, a on stał tam, gdzie 
ty, tak blisko mnie, i uśmiechnął się! A mnie wtedy przeszedł 
jakiś dreszcz, wiesz, coś takiego strasznego. Nie wiedziałem, 
co to może znaczyć, ale teraz już wiem!…
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Potem zaczął się spór, kto ostatni widział ich żywych. 
Niejeden chciał sobie przywłaszczyć ten smutny zaszczyt 
i przedstawiał mniej lub więcej zmyślone dowody 
i fałszywych świadków. A gdy wreszcie ustalono, kto 
naprawdę ostatni widział zmarłych i ostatni z nimi 
rozmawiał, wówczas na szczęśliwych zwycięzców spłynęło 
coś w rodzaju świętego dostojeństwa — spoglądano na nich 
z podziwem i zazdroszczono im sławy.

Jakiś chłopczyna, nie mając żadnego innego tytułu do 
wielkości, oświadczył z nieukrywaną dumą:

— Tomek Sawyer zbił mnie kiedyś!
Ale nie zdobył tym sławy. Większość chłopców mogła 

poszczycić się tym samym osiągnięciem, a to znacznie 
obniżało jego wartość. Gromadka powędrowała dalej, 
z nabożną czcią snując wspomnienia o zmarłych bohaterach.

Nazajutrz, w niedzielę, dzwon odezwał się jakimś 
specjalnym, uroczystym, ponurym tonem. Dziwna cisza była 
w tej niedzieli, a żałobne dźwięki dzwonu harmonizowały 
z pokorną zadumą przyrody. Mieszkańcy miasteczka 
przybywali do kościoła, przystając na chwilę w przedsionku, 
aby poszeptać o zdarzeniu. Jednak w samym kościele szepty 
milkły i słychać było tylko żałobny szelest sukien kobiet. 
Najstarsi ludzie nie pamiętali takiego tłoku w kościele.
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Nastała pełna oczekiwania, głęboka cisza. Weszła ciotka 
Polly, Sid, Mary i rodzina Harperów — wszyscy w ciężkiej 
żałobie. Cała gmina, wraz ze starym pastorem, podniosła 
się z szacunkiem i stała, dopóki osierocone rodziny nie 
usiadły w pierwszej ławce. Znowu zapadła przejmująca cisza, 
przerywana jedynie stłumionymi łkaniami. Rozpoczęto 
modlitwę. Odśpiewano wstrząsający psalm, po czym pastor 
wygłosił kazanie na temat: „Jam jest zmartwychwstanie 
i żywot”.

Pastor odmalował tak wspaniały obraz wszelakich 
cnót, tak chwalebne zachowanie i nadzwyczajne zdolności 
zaginionych chłopców, że wszyscy wierni, mając ich 
jeszcze świeżo w pamięci, czynili sobie gorzkie wyrzuty, 
iż w swej ślepocie nie dostrzegali tych ukrytych skarbów 
duszy i widzieli w biednych chłopcach jedynie same wady. 
Duchowny przypomniał kilka wzruszających zdarzeń 
z życia zmarłych, które świadczyły niezbicie o ich wyjątkowo 
łagodnych i szlachetnych charakterach. Wszyscy ujrzeli teraz 
bez trudu, jak wzniosłe i piękne były ich czyny i z rozpaczą 
przypominali sobie, że za życia chłopców wydawały im 
się najgorszymi łajdactwami, godnymi porządnego lania. 
W miarę jak pastor rozwijał swój wzruszający opis, wszyscy 
wierni coraz bardziej miękli, aż wreszcie tak się rozczulili, 
że chórem boleściwych łkań dołączyli do płaczu rodzin 
zmarłych. Sam pastor dał folgę swoim uczuciom i szlochał 
na ambonie jak bóbr.
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Jakiś szmer powstał na galerii, ale nikt nie zwrócił na to 
uwagi. Po chwili skrzypnęły drzwi kościoła. Pastor odjął 
chusteczkę od zapłakanych oczu, spojrzał i — skamieniał. 
Za jego wzrokiem podążyła najpierw jedna, potem druga 
para oczu, aż wreszcie wszyscy odwrócili się i z osłupieniem 
patrzyli na trzech nieboszczyków, w najlepsze maszerujących 
gęsiego środkiem kościoła. Na czele kroczył Tomek, drugi 
szedł Joe, a za nimi chyłkiem podążał zmieszany Huck, 
plącząc się w swoich łachmanach. Ukryci na nieużywanej 
galerii, chłopcy wysłuchali własnej mowy pogrzebowej!

Ciotka Polly, Mary i Harperowie rzucili się na cudem im 
przywrócone dzieci, zasypując ich całą lawiną pocałunków 
i dziękując Bogu za ich ocalenie. Biedny Huck stał 
tymczasem z boku zakłopotany, nie wiedząc, co z sobą 
począć i gdzie się ukryć przed tyloma ludźmi, z których nikt 
go nie witał. Wahał się, wreszcie zrobił nieśmiałą próbę, by 
się wymknąć, lecz Tomek uniemożliwił mu ucieczkę.

— Ciociu, to nieładnie — powiedział. — Ktoś musi się 
ucieszyć na widok Hucka.

— Tomku, kochanie, ależ oczywiście! Bardzo się cieszę, 
że widzę tego biednego sierotkę.

Nic nie mogło bardziej zmieszać Hucka niż czułości, 
jakimi obsypała go ciotka Polly.

Nagle rozległ się potężny głos duchownego:
— Chwała Panu, od którego płynie wszelkie 

błogosławieństwo! Śpiewajcie z całego serca!
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I śpiewali. Triumfalny hymn zagrzmiał z całą mocą, 
aż zatrzęsło się sklepienie kościoła. W tym czasie pirat 
Tomasz Sawyer wodził dumnym wzrokiem po zielonej 
z zazdrości młodzieży i mówił sobie w duchu, że to 
najwspanialsza chwila w jego życiu.

Gdy wystrychnięci na dudków mieszkańcy tłumnie 
wychodzili z kościoła, każdy twierdził, że chętnie jeszcze raz 
dałby się tak wywieść w pole, byle znowu usłyszeć ten hymn 
w tak cudownym wykonaniu.

Tomek otrzymał tego dnia tyle szturchańców i całusów 
— w zależności od nastroju ciotki — ile dostawał przedtem 
w ciągu całego roku. Sam już nie wiedział, co z tego zestawu 
lepiej wyraża jej miłość do niego i wdzięczność wobec Boga.

Rozdział XiX
Na tym polegał tajemniczy plan Tomka: wrócić do domu 

w niedzielę i wraz z pozostałymi piratami być na własnym 
pogrzebie. W sobotę o zmroku chłopcy przepłynęli na pniu 
drzewa na drugi brzeg Missouri, wylądowali pięć lub sześć 
kilometrów poniżej miasteczka, przenocowali w lesie 
podmiejskim, a potem zaułkami i bocznymi uliczkami 
przekradli się do kościoła i ukryli na nieużywanej galerii.

W poniedziałek rano przy śniadaniu ciotka Polly i Mary 
bezustannie zasypywały Tomka czułościami, dogadzały mu 
jak mogły i niemal zgadywały jego życzenia. Rozmowa była 
bardzo ożywiona. W pewnym momencie ciotka powiedziała:



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2741Przygody Tomka Sawyera Tekst oryginalny

— Tak, Tomku, muszę przyznać, że żart udał ci 
się nadzwyczajnie. My tu wszyscy przez cały tydzień 
zadręczaliśmy się ze zmartwienia, a wyście się tam wesoło 
bawili. To bardzo smutne, że mogłeś być taki okrutny 
i pozwoliłeś mi się tak długo męczyć. Jeśli mogłeś przypłynąć 
na pniu na własny pogrzeb, to mogłeś i przedtem zjawić się 
tutaj i dać jakiś znak, że żyjesz i nic ci się nie stało.

— Właśnie — wtrąciła Mary — mogłeś tak zrobić. Ale 
jestem pewna, że zrobiłbyś tak, gdybyś tylko o tym pomyślał.

— Zrobiłbyś tak? — zapytała ciotka, a twarz jej 
rozjaśniła się nadzieją. — Powiedz, zrobiłbyś tak, gdybyś 
o tym pomyślał?

— Hm… nie wiem. To by wszystko popsuło.
— Myślałam, że mnie choć trochę kochasz, Tomku — 

powiedziała ciotka z takim smutkiem w głosie, że Tomkowi 
zrobiło się jej bardzo żal. — Gdybyś nawet nic nie zrobił, 
a tylko o tym pomyślał, to już byłoby coś.

— Ależ, ciociu, nie ma w tym nic złego — broniła 
go Mary. — Tomek jest po prostu roztrzepany. To 
taki postrzeleniec…

— Tym gorzej. Sid na pewno by pomyślał. Sid przyszedłby 
tutaj i wszystko powiedział. Kiedyś, Tomku, gdy będzie już 
za późno, przypomnisz sobie tę chwilę i będziesz żałował, 
że tak mało o mnie dbałeś, nawet wtedy, gdy cię to nic 
nie kosztowało.

— Ciociu, przecież ja cię naprawdę kocham — 
odparł Tomek.
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— Łatwiej bym w to uwierzyła, gdybyś 
inaczej postępował.

— Teraz żałuję, że o tym nie pomyślałem — powiedział 
Tomek ze skruchą. — Ale za to śniłaś mi się, ciociu. To też 
jest coś.

— Raczej niewiele. Nawet kotu mogę się śnić. Ale zawsze 
lepsze to niż nic. A co ci się śniło?

— Wiesz, w środę w nocy śniło mi się, że siedziałaś tu 
przy łóżku, Sid koło skrzyni, a Mary obok niego.

— Rzeczywiście tak było. Zawsze tak siedzimy. Cieszy 
mnie, że przynajmniej we śnie trochę o nas pomyślałeś.

— I śniło mi się, że była tu mama Joego…
— Co? Naprawdę tu była! Co ci się jeszcze śniło?
— Oj, dużo innych rzeczy, ale już zapomniałem.
— Przypomnij sobie, postaraj się… no, potrafisz 

sobie przypomnieć?
— Wydaje mi się, że wiatr zdmuchnął… 

wiatr zdmuchnął…
— No! Pomyśl dobrze, skup się, Tomku. Wiatr naprawdę 

coś zdmuchnął!
Tomek przycisnął palce do skroni i myślał z natężeniem. 

Wreszcie zawołał:
— Już mam! Już mam! Zdmuchnął świecę!
— Jezus Maria i wszyscy święci! Co dalej, Tomku, myśl!
— I zdaje mi się, że powiedziałaś: „Co to? Drzwi się…”
— Dalej, Tomku!
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— Zaraz, niech sobie przypomnę… chwileczkę… Aha! 
Powiedziałaś: „Co to? Drzwi się same otworzyły?”

— Jak mnie tu żywą widzisz, tak powiedziałam! Prawda, 
Mary? Mów dalej!

— A potem, a potem… nie jestem tego pewien, ale zdaje 
mi się, że kazałaś Sidowi…

— I co? I co? Co mu kazałam zrobić, Tomku? Co mu 
kazałam zrobić?

— Kazałaś mu… kazałaś mu… no, pójść i zamknąć.
— Na miłość boską, Chryste Panie! Nigdy w życiu czegoś 

podobnego nie słyszałam! I niech mi teraz ktoś powie, że sny 
nie mają znaczenia! Zaraz lecę do pani Harper! Ciekawe czy 
i teraz będzie mi mówić o zabobonach! Mów dalej, Tomku!

— O, właśnie sobie przypomniałem. Powiedziałaś, że ja 
nie byłem zły, tylko rozrabiaka i pędziwiatr rozbrykany jak… 
chyba jak źrebak, czy coś takiego.

— Tak powiedziałam! O Boże! Dalej, Tomku!
— A potem zaczęłaś płakać.
— Tak. Zresztą nie po raz pierwszy. A potem?
— A potem pani Harper zaczęła płakać i mówiła, że Joe 

jest taki sam i żałowała, że go zbiła za jakąś śmietanę, którą 
sama wylała…

— Tomku! Duch Święty był z tobą! To był proroczy sen! 
Jasnowidzący! Boże, bądź miłościw! Dalej, Tomku!

— Potem Sid powiedział… powiedział…
— Zdaje mi się, że nic nie mówiłem — wtrącił Sid.
— Owszem, mówiłeś — poświadczyła Mary.
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— Siedźcie cicho, niech Tomek mówi! Więc co 
on powiedział?

— Powiedział… zdaje mi się… powiedział, że pewnie 
jest mi lepiej tam, gdzie jestem teraz, ale gdybym przedtem 
był grzeczniejszy…

— Ależ to są jego własne słowa!
— A ty go skarciłaś.
— Ja myślę! Anioł tu był! Nic innego, tylko anioł tu był!
— I pani Harper opowiedziała jak Joe przestraszył 

ją petardą, a ty opowiedziałaś o Piotrusiu 
i „mordercy cierpień”…

— Prawda, jak Bóg na niebie!
— A potem mówiliście o poszukiwaniach na rzece, 

o pogrzebie w niedzielę, a w końcu uściskałyście się z panią 
Harper i rozpłakały, i ona poszła.

— Wszystko się zgadza! Tak było, jak tu siedzę! Nie 
mógłbyś tego lepiej widzieć, nawet gdybyś sam tutaj był! A co 
potem? Było coś dalej, Tomku?

— Potem, wydaje mi się, że modliłaś się za mnie, a ja 
patrzyłem na ciebie i słyszałem każde słowo. Położyłaś 
się do łóżka, a mi tak bardzo było cię żal, że napisałem 
na kawałku kory: „Nie zginęliśmy, tylko zostaliśmy 
piratami” — i położyłem na stole, koło świecy. I ty we śnie 
wyglądałaś tak biednie i byłaś taka kochana, że podszedłem 
i pocałowałem cię.

— Naprawdę, Tomku, naprawdę? Za to przebaczam 
ci wszystko!
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Ciotka uściskała Tomka gorąco, a on poczuł, że jest 
najnikczemniejszym łotrem na świecie.

— To było bardzo piękne, ale to był tylko sen… — 
bąknął Sid.

— Zamknij buzię, Sid! — oburzyła się ciotka. — Każdy 
człowiek robi we śnie to samo, co by zrobił na jawie. Masz 
tu, Tomku, wspaniałe jabłko. A teraz zbieraj się do szkoły. 
Chwała Panu najwyższemu i Ojcu Niebieskiemu za to, 
że wrócił mi ciebie, za to, że jest cierpliwy i miłosierny dla 
tych, którzy w Niego wierzą i wypełniają przykazania boskie. 
Wiem, że nie jestem godna Jego miłości, ale Bóg miłosierny 
pomaga nawet najnędzniejszym i prowadzi ich do Królestwa 
Wiecznego… A teraz, Sid, Mary, Tomek — jazda do swoich 
zajęć, bo i ja muszę się wziąć do pracy!

Dzieci poszły do szkoły, a ciotka Polly pośpieszyła do 
pani Harper, aby za pomocą cudownego snu Tomka obalić 
jej materialistyczne poglądy. Sid był za mądry, by głośno 
powiedzieć, o czym myślał, kiedy wychodził z domu. Jednego 
był pewien: „Taki długi sen i bez najmniejszej pomyłki jest 
po prostu niemożliwy!”

Tomek był teraz prawdziwym bohaterem.  
Nie podskakiwał, nie rozrabiał, lecz godnie kroczył  
z dumną miną, jak przystało piratowi, który wie, 
że publiczność patrzy na niego. I rzeczywiście tak było. 
Udawał, że nie widzi tych spojrzeń i nie słyszy pełnych 
podziwu uwag pod jego adresem, ale upajał się nimi.  
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Młodsi chłopcy deptali mu wprost po piętach, dumni, 
że mogą się z nim pokazać i że on znosi ich towarzystwo. 
Tomek wyglądał jak wódz, który maszeruje na czele swej 
armii. Jego rówieśnicy silili się na udawanie obojętności, ale 
zżerała ich śmiertelna zazdrość. Oddaliby wszystko, żeby 
mieć taką brązową, „prawdziwie piracką” opaleniznę i taką 
olśniewającą sławę. Ale Tomek nigdy w życiu nie oddałby 
żadnej z tych rzeczy, nawet gdyby mu ofiarowano za to 
cały cyrk.

W szkole dzieci tak obskakiwały Tomka i Joego, i patrzyły 
na nich z takim cielęcym zachwytem, że bohaterowie 
omal nie pękli z dumy. Spragnionym słuchaczom zaczęli 
opowiadać swoje przygody, ale zaczęli tylko; było rzeczą 
wprost niemożliwą opowiedzieć je do końca, gdyż 
wyobraźnia dostarczała im ciągle nowego materiału. A kiedy 
jeszcze wyciągnęli fajki i z najobojętniejszą w świecie miną 
zaczęli pykać kłębami dymu, sława ich dosięgnęła szczytu.

Tomek postanowił uwolnić się od Becky. Sława 
wystarczała mu; chciał żyć dla sławy. Teraz, gdy zdobył tak 
wysoką pozycję, Becky na pewno będzie chciała pogodzić 
się z nim. Proszę bardzo, niech spróbuje — zobaczy, że jest 
zimny jak lód i obojętny, tak jak ona przedtem. Nadeszła 
Becky. Tomek udawał, że jej nie widzi. Zszedł jej z drogi, 
przyłączył się do gromadki chłopców i dziewcząt, i wdał 
się z nimi w rozmowę. Obserwował ukradkiem, jak niby 
to wesoła, z zarumienioną buzią i błyszczącymi oczyma 
biega za koleżankami i piszczy z radości, gdy którąś złapie. 
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Zauważył, że Becky ciągle wyszukiwała dziewczynki 
blisko niego i za każdym razem obrzucała go wymownym 
spojrzeniem. Bardzo to pochlebiło jego męskiej próżności, 
ale nie dał się tym przejednać i jeszcze bardziej zhardział, 
starannie udając, że jej nie widzi. Dziewczynka przestała 
dokazywać i zaczęła się kręcić w pobliżu Tomka. Westchnęła 
parę razy i kilkakrotnie spojrzała tęsknie w jego stronę. 
Spostrzegła, że Tomek najwięcej rozmawia z Amy Lawrence. 
Ukłuło ją to w samo serce. Zmieszała się i zaniepokoiła. 
Chciała odejść, ale zdradzieckie nogi znowu poniosły ją 
w pobliże Tomka. Z nieszczerym ożywieniem rozpoczęła 
rozmowę z koleżanką, stojącą tuż koło niego:

— Słuchaj, Mary Austin, czemu nie byłaś 
w szkółce niedzielnej?

— Byłam, nie widziałaś mnie?
— Nie… Naprawdę byłaś? A gdzie siedziałaś?
— Z klasą panny Peters, jak zwykle. Ja ciebie widziałam.
— Niemożliwe! To dziwne, że cię nie zauważyłam. 

Chciałam ci powiedzieć o pikniku.
— O pikniku? A kto go urządza?
— Moja mamusia urządza go dla mnie.
— Wspaniale! Czy ja też będę mogła przyjść?
— Oczywiście. Piknik jest dla mnie. Mogą przyjść 

wszyscy, których zaproszę, a ja chcę, żebyś ty przyszła.
— To cudownie! A kiedy to będzie?
— Niezadługo… może jeszcze przed wakacjami.
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— Super! Ale będzie zabawa! I zaprosisz wszystkie 
dziewczynki i wszystkich chłopców?

— Tak, każdego, kto jest moim przyjacielem albo chce 
nim być — i zerknęła ukradkiem na Tomka, ale on właśnie 
opowiadał Amy Lawrence o potwornej burzy na wyspie, 
podczas której straszliwy piorun powalił olbrzymi platan 
na ziemię, gdy on stał „o trzy kroki” od drzewa.

— A ja mogę przyjść? — zapytała Gracja Miller.
— Tak.
— A ja? — dopytywała się Sally Rogers.
— Tak.
— A ja i Joe? — spytała Susy Harper.
— Tak.
I tak dalej, wśród radosnego klaskania w ręce, aż wreszcie 

wszyscy z wyjątkiem Tomka i Amy wyprosili sobie 
zaproszenie. Tomek, nie przestając opowiadać, odwrócił 
się obojętnie i pociągnął Amy za sobą. Usta Becky zadrżały 
i łzy stanęły jej w oczach. Pokryła to wymuszoną wesołością. 
Dalej rozmawiała z koleżankami, ale piknik stracił dla niej 
wszelki urok, a świat pociemniał dokoła. Szybko odeszła 
na bok, aby się ukryć i porządnie „wybeczeć”. Siedziała 
w kącie zła, ze zranioną dumą, aż do samego dzwonka 
na lekcję. Zerwała się z mściwym błyskiem w oczach, 
zdecydowanie postrząsnęła warkoczami — wiedziała, co ma 
teraz zrobić.
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Podczas kolejnej przerwy Tomek dalej flirtował z Amy, 
pełen radosnego zadowolenia z siebie. Naumyślnie kręcił się 
po podwórku tuż przed oczami Becky, aby dręczyć ją tym 
widokiem. Jednak za którymś razem nie mógł jej odnaleźć; 
wreszcie natknął się na nią za budynkiem szkolnym i — 
temperatura dobrego nastroju spadła mu do zera. Becky 
siedziała na ławeczce i wraz z Alfredem Temple oglądała 
książkę z obrazkami. Byli całkowicie pochłonięci tym 
zajęciem. Głowy ich niemal stykały się ze sobą, z takim 
zainteresowaniem pochylili się nad książką. Wyglądali 
jakby zapomnieli o całym bożym świecie. W Tomku krew 
zagotowała się z zazdrości, zapiekło go jak rozpalonym 
żelazem. Znienawidził się za to, że tak lekkomyślnie odtrącił 
rękę Becky, którą sama ofiarowała mu do zgody. W duchu 
wymyślał sobie od skończonych osłów i obrzucał się 
najgorszymi wyzwiskami, jakie tylko przyszły mu do głowy. 
Najchętniej sam siebie by sprał za własną głupotę. Amy 
szczebiotała u jego boku, bo serce rozśpiewało się w niej 
ze szczęścia, ale Tomkowi język stanął kołkiem. Nie słyszał 
zupełnie, co do niego mówiła, a gdy urywała, czekając na jego 
odpowiedź, bąkał tylko tak lub nie, najczęściej od rzeczy. 
Raz po raz coś go ciągnęło za szkołę i szedł tam, by paść oczy 
nienawistnym widokiem. Nie mógł się oprzeć tej pokusie 
samoudręczenia. Doprowadzało go do szaleństwa, że Becky 
zachowuje się tak, jakby zupełnie zapomniała o jego istnieniu 
na świecie. Oczywiście widziała go i wiedziała, że wygrywa. 
Cieszyła się, że Tomek cierpi teraz tak samo, jak ona cierpiała.
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Radosne trajkotanie Amy stało się dla Tomka wprost nie 
do zniesienia. Dawał jej do zrozumienia, że musi jeszcze coś 
załatwić i bardzo się śpieszy — ale na próżno, dziewczynka 
ćwierkała dalej. „Co, do licha — pomyślał — czy ona w ogóle 
się już dzisiaj ode mnie nie odczepi?” Gdy wreszcie pożegnał 
ją pod pozorem pilnych spraw do załatwienia, oświadczyła 
naiwnie, że po lekcjach zaczeka na niego. Zostawił ją 
i wściekły popędził przed siebie.

— Żeby to był chociaż jakiś inny chłopak — Tomek 
zgrzytał zębami. — Każdy inny, tylko nie ten laluś, ten 
idiotyczny elegancik, co zgrywa hrabiego! Czekaj, paniczu! 
Sprałem cię zaraz pierwszego dnia, jak tylko się tu 
pojawiłeś, spiorę cię jeszcze raz! Dorwę cię gdzieś na uboczu 
i będę walił…

W zapale zaczął tłuc wroga, jakby rzeczywiście go dopadł; 
okładał powietrze pięściami, kopał i drapał.

— Masz, eleganciku! Już ja cię nauczę! No co? Dostałeś 
za swoje? Masz dość?

Załatwił się z wyimaginowanym wrogiem i poczuł 
znaczną ulgę.

W południe uciekł do domu. Sumienie nie pozwalało mu 
patrzeć na bezgraniczne szczęście Amy, a przy tym nie chciał 
narazić się na nowe męki zazdrości.

Becky znowu zabrała się z Alfredem do przeglądania 
książki z obrazkami, ale czas mijał, a Tomek nie  
nadchodził, by dalej cierpieć. Chmury powlokły niebo  
jej zwycięstwa. Książka przestała ją interesować.  
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Spoważniała, potem przyszło roztargnienie, a po nim 
prawdziwy smutek. Na odgłos kroków kilka razy nadstawiała 
uszu, ale nadzieje okazały się płonne. Tomek nie nadchodził. 
Poczuła się bardzo nieszczęśliwa i zaczęła żałować, 
że posunęła się za daleko. Biedny Alfred, widząc, że traci 
jej zainteresowanie, a nie mając pojęcia dlaczego, wołał 
raz po raz: „O, coś pięknego, popatrz!”. Straciła wreszcie 
cierpliwość i wykrzyknęła:

— Och, przestań mnie w końcu dręczyć! Nic mnie to 
nie obchodzi! — wybuchnęła płaczem, zerwała się z ławki 
i uciekła.

Alfred pobiegł za nią, żeby ją pocieszyć, ale rzuciła mu 
w twarz:

— Idź sobie! Zostaw mnie w spokoju! Nie znoszę cię!
Chłopak przystanął i usiłował zrozumieć o co jej chodzi 

i co takiego jej zrobił. Przecież sama mu powiedziała, 
że przez całą popołudniową przerwę będzie z nim oglądać 
obrazki, a teraz uciekła z płaczem. Zamyślony wrócił do 
pustej szkoły. Czuł się upokorzony i był wściekły. Łatwo 
odgadł prawdę: dziewczyna użyła go po prostu jako 
narzędzie zemsty na Tomku. Już wcześniej nienawidził 
go z całego serca, a teraz poczuł, że musi mu za wszystko 
odpłacić. Postanowił solidnie dokuczyć Tomkowi, samemu 
zbytnio się nie narażając. Nagle wpadł mu w oko zeszyt 
Tomka. To była znakomita okazja. Uradowany otworzył go 
w miejscu, gdzie było odrobione zadanie domowe i zalał 
je atramentem.
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Właśnie w tej chwili Becky zajrzała przez okno, widziała 
wszystko, ale się nie zdradziła. Poszła w stronę domu, 
pragnąc spotkać Tomka i powiedzieć mu, co się stało. Będzie 
jej wdzięczny i wtedy się pogodzą. Ale nim uszła pół drogi, 
zmieniła zdanie. Przypomniała sobie, jak Tomek obszedł się 
z nią, gdy opowiadała o pikniku, i poczuła palący wstyd. Nie, 
nic mu nie powie. Niech dostanie w skórę za poplamienie 
zeszytu. Postanowiła nienawidzić go aż do śmierci 
i po wszystkie wieki.

Rozdział XX
Tomek przyszedł do domu w ponurym nastroju. 

Spodziewał się znaleźć pocieszenie u ciotki, ale już pierwsze 
jej słowa dowiodły, że wpadł z deszczu pod rynnę.

— Tomek, mam ochotę żywcem obedrzeć cię ze skóry!
— A co ja zrobiłem, ciociu?
— Co zrobiłeś? Dużo zrobiłeś! To ja, stara trąba, lecę 

do pani Harperowej, żeby opowiedzieć jej twój cudowny 
proroczy sen, i co? Okazuje się, że to wszystko bzdury! Ona 
już wie od Joego, że byłeś tu wtedy i sam słyszałeś wszystko, 
o czym mówiliśmy. Tomek, ja naprawdę nie wiem, co z ciebie 
wyrośnie! Jeszcze teraz słabo mi się robi na myśl, do jakiego 
stopnia zbłaźniłam się przed panią Harperową! A ty mi na to 
pozwoliłeś i nie pisnąłeś ani słówka!

To był nowy punkt widzenia. Do tej chwili poranny 
występ wydawał się Tomkowi genialnym żartem.  
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Teraz zaś zobaczył go w zupełnie innym świetle: jako zwykłe 
oszustwo. Zwiesił głowę i nie wiedział, co powiedzieć.

— Ciociu — odezwał się wreszcie — bardzo żałuję, że tak 
zrobiłem, ale nie pomyślałem o tym.

— Och, dziecko, ty nigdy nie myślisz o niczym 
z wyjątkiem własnych przyjemności. Za to pomyślałeś, żeby 
przyjść tutaj w nocy i śmiać się z naszego zmartwienia; 
pomyślałeś, żeby naopowiadać mi wymyślonych bzdur 
o swoim śnie i ośmieszyć mnie przed panią Harper; ale nie 
pomyślałeś o tym, żeby mieć litość nad nami i oszczędzić 
nam bólu!

— Ciociu, wiem, że to było nie w porządku, ale nie 
zrobiłem tego naumyślnie. Słowo daję. A wtedy, w nocy, 
wcale nie przyszedłem tutaj, żeby się z was śmiać.

— To po co przychodziłeś?
— Chciałem dać wam znać, żebyście się o nas nie 

martwili, bo nie utonęliśmy.
— Och, Tomku, Tomku, z całego serca byłabym 

wdzięczna Bogu, gdybym mogła w to uwierzyć. Ale wiesz 
dobrze, że tak nie było, i ja wiem także.

— Ciociu, naprawdę tak było! Słowo daję! Mogę 
nawet przysiąc!

— Tomku! Tylko, proszę cię, nie kłam! Nie kłam!
— Ja nie kłamię, ciociu, to szczera prawda. Przyszedłem 

tu po to, żebyście się nie martwili.
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— Oddałabym wszystko, żeby móc ci uwierzyć. To by 
zmazało wszystkie twoje grzechy i winy. Nawet czułabym się 
szczęśliwa, że byłeś taki niedobry i uciekłeś z domu, gdyby 
tylko było prawdą to, co mówisz. Ale jak mogę ci wierzyć, 
że przyszedłeś tu specjalnie, abyśmy się o was nie martwili 
i w końcu nic nie powiedziałeś?

— Bo kiedy usłyszałem, jak mówicie o naszym pogrzebie, 
wpadłem na pomysł, żeby ukryć się w kościele i… i… no, 
wiesz, nie mogłem zepsuć tego pomysłu. Schowałem korę 
z powrotem do kieszeni i wyszedłem nic nie mówiąc.

— Jaką znowu korę?
— Korę, na której napisałem wam, że zostaliśmy piratami. 

Jaka szkoda, że nie obudziłaś się wtedy, gdy cię pocałowałem! 
Naprawdę chciałem tego. Wtedy wszystko byłoby inaczej.

Surowe zmarszczki na twarzy ciotki wygładziły się nagle, 
a oczy uśmiechnęły się ciepło.

— Pocałowałeś mnie, Tomku?
— Tak, ciociu.
— Naprawdę? Jesteś tego pewny?
— Naprawdę, ciociu. Jestem całkiem pewny.
— A dlaczego mnie pocałowałeś?
— Bo cię bardzo kocham, a ty leżałaś i wzdychałaś 

przez sen, a mnie zrobiło się tak smutno i było mi cię tak 
okropnie żal…

Słowa Tomka brzmiały szczerze. Starsza pani nie mogła 
ukryć drżenia głosu, gdy mówiła:

— Pocałuj mnie jeszcze raz, Tomku… i uciekaj do szkoły.
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Ledwie Tomek wyszedł, ciotka pobiegła do komórki 
i wyciągnęła szczątki ubrania, które Tomek miał na sobie 
jako pirat. Stanęła z nimi w ręce, zawahała się.

— Nie, nie mam odwagi — szepnęła. — Biedak, na pewno 
skłamał, ale to było święte kłamstwo, bo przyniosło mi 
pocieszenie. Spodziewam się, że Pan Bóg… jestem pewna, 
że Pan Bóg przebaczy mu, bo kłamał z dobrego serca. Ale nie 
chcę wiedzieć, że to było kłamstwo. Nie zajrzę do kieszeni.

Odłożyła ubranie i przez chwilę stała zamyślona. 
Dwa razy wyciągała po nie rękę i dwa razy ją cofnęła. 
Wreszcie jednak zdecydowała się ostatecznie, dodając sobie 
odwagi słowami:

— To było dobre kłamstwo… poczciwe kłamstwo… 
kłamstwo z dobrego serca… wcale mnie nie zmartwi, że to 
było kłamstwo…

Odnalazła kieszeń i sięgnęła do niej ręką. W chwilę 
później, tonąc w serdecznych łzach, czytała list, który Tomek 
napisał na korze.

— Teraz — powiedziała z miłością — przebaczyłabym 
mu, choćby miał na sumieniu milion grzechów.

Rozdział XXi
W pocałunku ciotki Polly było coś tak serdecznego, 

że Tomkowi od razu przeszedł smutek, a powróciły radość 
i zadowolenie. Pobiegł do szkoły. Dopisało mu szczęście 
— na rogu ulicy spotkał Becky Thatcher. Pod wpływem 
radosnego nastroju podbiegł do niej i powiedział otwarcie:
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— Becky, postąpiłem dziś bardzo brzydko i bardzo tego 
żałuję. Nigdy w życiu już tak nie zrobię. Pogódź się ze mną, 
dobrze?

Dziewczynka zatrzymała się i spojrzała na niego 
z pogardą.

— Będę bardzo wdzięczna, jeśli szanowny pan Tomasz 
Sawyer zajmie się swoją własną osobą. Nie mam zamiaru 
z panem rozmawiać.

Podniosła dumnie głowę i poszła dalej. Tomek był tak 
zaskoczony, że zupełnie go zamurowało; nie zdążył jej nawet 
odpowiedzieć: „Bez łaski, księżniczko Zarozumialska”. Był 
zły na siebie. Z ponurą miną wszedł na podwórko szkolne. 
Żałował, że Becky nie jest chłopcem, bo mógłby jej sprawić 
porządne lanie. Specjalnie przeszedł koło niej, żeby głośno 
zrobić złośliwą uwagę pod jej adresem. Odgryzła mu się 
równie zjadliwie. Zerwanie narzeczeństwa było gotowe. 
Becky była tak wściekła, że wprost nie mogła się doczekać, 
kiedy Tomek dostanie w skórę za oblane atramentem 
zadanie. Jeśli nawet nosiła się wcześniej z zamiarem 
wyjawienia nazwiska Alfreda Temple jako prawdziwego 
sprawcy, to ostatnia napaść Tomka rozwiała wszelkie 
jej skrupuły.

Biedna dziewczyna nie wiedziała, że nad jej własną głową 
zawisło nieszczęście.

Nauczyciel, pan Dobbins, był poważnym mężczyzną, 
o niezaspokojonych aspiracjach życiowych. Miał  
wielkie marzenie — chciał zostać lekarzem.  
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Niestety ubóstwo nie pozwoliło mu zrealizować tych marzeń 
i musiał zadowolić się posadą wiejskiego nauczyciela. 
Każdego dnia, gdy dzieci zajęte były samodzielną pracą 
na lekcji, wyciągał z szuflady biurka jakąś tajemniczą 
książkę i zagłębiał się w jej treści. Zawsze trzymał tę książkę 
zamkniętą na klucz. Nie było w szkole takiego urwisa, 
którego by nie pożerała ciekawość i chęć zajrzenia do tej 
książki. Ale jak dotąd nie było ku temu sposobności. Każdy 
chłopiec i każda dziewczynka mieli swoją hipotezę, co 
się kryje w tej książce, ale nie było dwóch jednakowych 
poglądów. I nikt nie potrafił sprawdzić swojej wersji. Dzisiaj 
Becky, przechodząc obok biurka, które stało niedaleko 
drzwi, spostrzegła, że… klucz jest w zamku! Nadeszła 
wielka chwila. Becky rozejrzała się szybko, zobaczyła, że jest 
sama i błyskawicznie wyciągnęła książkę. Tytuł Anatomia 
autorstwa prof. jakiegoś tam nic jej nie powiedział, zaczęła 
więc przewracać kartki. Naraz natrafiła na piękną kolorową 
ilustrację, przedstawiającą gołą postać ludzką. W tej chwili 
na kartkę padł cień. W drzwiach stanął Tomek Sawyer 
i zdążył już rzucić okiem na obrazek. Przestraszona Becky 
chciała szybko zamknąć książkę i tak nieszczęśliwie nią 
szarpnęła, że rozdarła kartkę z ilustracją aż do połowy. 
Wrzuciła książkę do szuflady, przekręciła klucz i rozpłakała 
się ze złości.

— Tomaszu Sawyer, to bezczelność tak się zakradać 
i podglądać, co ktoś ogląda!

— A skąd ja miałem wiedzieć, że ty tutaj coś oglądasz?
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— Wstydziłbyś się, Tomaszu Sawyer. Wiem, że teraz 
pójdziesz na mnie naskarżyć. I co ja teraz zrobię! Dostanę 
lanie, a nigdy mnie jeszcze w szkole nie bito!

Potem tupnęła nóżką i zawołała:
— Idź i naskarż, jeśli masz ochotę! Ale ja też coś wiem. 

Poczekaj chwilę, a sam zobaczysz, co cię spotka! Jesteś 
wstrętny, wstrętny! — i wybiegła z klasy, zalewając się łzami.

Tomek stał zdumiony. Nic nie rozumiał z tej napaści 
na niego. Powiedział do siebie:

— To dopiero ciekawy okaz wariatki. Nigdy nie dostała 
w szkole! Wielka mi rzecz takie bicie! Bzdura! Nie ma 
o czym gadać. Ale takie są dziewczyny — odwaga jak 
u zająca. Wiadomo, że nie poskarżę Dobbinsowi na tę 
smarkulę. Znajdę inny sposób, żeby się z nią porachować, 
nie taki podły. Tylko co z tego? Dobbins na pewno zapyta, 
kto podarł książkę. Nikt się nie przyzna. Wtedy zrobi tak 
jak zawsze: będzie pytał każdego po kolei, a kiedy dojdzie 
do Becky, zaraz wszystko wyczyta z jej twarzy. Nawet nie 
będzie musiała nic mówić. I smarkata dostanie w skórę. Hm, 
niemiła sytuacja.

Tomek jeszcze chwilę rozważał sprawę, po czym dodał:
— Wszystko jedno. Ona by się wcale nie zmartwiła, 

gdybym ja był na jej miejscu. Zobaczymy, jak się 
sama poczuje.

Tomek przyłączył się do kolegów, ganiających po podwórku. 
Po jakimś czasie nadszedł nauczyciel i rozpoczęła się lekcja. 
Tomek nie odczuwał nadmiernego zapału do nauki.  
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Ciągle rzucał ukradkowe spojrzenia w stronę dziewcząt. 
Wyraz twarzy Becky niepokoił go. Biorąc wszystko 
pod uwagę, nie miał zamiaru litować się nad nią, a jednak 
nie mógł się zdobyć na obojętność. Pomimo chęci, jakoś nie 
potrafił odczuć „mściwej radości”.

Tymczasem został odkryty jego zeszyt i Tomek 
musiał na chwilę skierować uwagę na swoje własne 
sprawy. Becky ocknęła się teraz z bolesnego odrętwienia 
i z zainteresowaniem śledziła bieg wypadków. Nie 
wierzyła w możliwość uniknięcia kary przez Tomka. Jego 
zaprzeczenie, że to nie on rozlał atrament, tylko pogorszyło 
sprawę. Becky myślała, że będzie się cieszyć, jeśli Tomek 
zostanie ukarany, ale nie potrafiła. Kiedy nauczyciel wywołał 
Tomka na środek klasy po odbiór należnej mu porcji, coś 
pchało ją, aby wstać i wskazać na Alfreda Temple jako 
winowajcę. Przezwyciężyła się jednak i nie powiedziała ani 
słowa. Usprawiedliwiła się przed sobą, że „on na pewno 
poskarży nauczycielowi i powie o rozdartej książce”.

Tomek dostał lanie i wrócił na swoje miejsce niezbyt 
zmartwiony. Uważał, że rzeczywiście mógł sam rozlać 
atrament podczas jakichś szturchańców w ławce. Zaprzeczył 
tylko ze względów formalnych, bo taki był zwyczaj, a on nie 
chciał łamać tradycji szkolnej.

Minęła cała godzina. Nauczyciel siedział, drzemiąc 
na swoim tronie, ukołysany monotonnym szumem klasy. 
W końcu przeciągnął się leniwie, ziewnął, otworzył  
szufladę i niezdecydowanie sięgnął ręką po książkę.  
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Większość dzieci patrzyła na to zupełnie obojętnie, ale 
dwie pary oczu z napięciem śledziły każdy jego ruch. Przez 
chwilę pan Dobbins z roztargnieniem bębnił palcami 
po okładce, wreszcie poprawił się na krześle, otworzył 
książkę i zabrał się do czytania. Tomek spojrzał na Becky. 
Wyglądała jak zaszczuty zajączek, bezradnie patrzący 
na mierzącą w niego strzelbę. Od razu zapomniał, że są 
pokłóceni. Coś trzeba zrobić, ale prędko! Natychmiast! Lecz 
bezpośrednia bliskość niebezpieczeństwa sparaliżowała jego 
pomysłowość. Nagle olśniło go objawienie. Doskoczy do 
nauczyciela, wyrwie mu książkę z ręki i ucieknie! Zawahał 
się jednak przez chwilę i okazja minęła. Za późno! Nie ma 
już dla Becky ratunku! W następnym momencie nauczyciel 
obrzucił klasę badawczym spojrzeniem. Wszyscy spuścili 
głowy. W oczach pana Dobbinsa było coś takiego, co 
nawet niewinnych przejęło trwogą. W klasie zapanowała 
głucha cisza. Nauczyciel wzbierał gniewem. Wreszcie rzucił 
stalowym głosem:

— Kto podarł moją książkę?
Cicho jak makiem zasiał. Wszyscy siedzą zastygli 

bez ruchu.
Nauczyciel świdruje wzrokiem twarz po twarzy, szukając 

oznak winy.
— Beniamin Rogers! Czy to ty podarłeś książkę?
Zdecydowane zaprzeczenie. Znowu cisza.
— Joe Harper! Czy to ty zrobiłeś?



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2761Przygody Tomka Sawyera Tekst oryginalny

Znowu zaprzeczenie. W czasie tych powolnych tortur 
Tomek niepokoił się coraz bardziej. Nauczyciel powiódł 
drapieżnym okiem po ławkach chłopców i zwrócił się 
w stronę dziewcząt.

— Amy Lawrence?
Zaprzeczający ruch głową.
— Gracja Miller?
Ten sam ruch.
— Susan Harper! Czy to ty zrobiłaś?
Kolejne zaprzeczenie. Następną w kolejce była Becky 

Thatcher. Tomek drżał na całym ciele. Siedział jak na mękach 
ze świadomością, że sytuacja jest bez wyjścia.

— Rebeka Thatcher! — Tomek spojrzał na jej twarz: była 
śmiertelnie blada ze strachu. — Czy to ty podarłaś książkę? 
Patrz mi w oczy! — (Becky błagalnie złożyła ręce) — Ty 
to zrobiłaś?

Nagle Tomek doznał natchnienia. Zerwał się z miejsca 
i krzyknął:

— To ja podarłem książkę!!
Klasa zamarła z osłupienia. Wszyscy myśleli, że zwariował. 

A on stał przez chwilę bez ruchu, zbierając rozpierzchłe 
myśli. Potem poszedł odebrać karę. Kiedy szedł w stronę 
nauczyciela, by otrzymać chłostę, promienne spojrzenie 
Becky, pełne zdumienia, wdzięczności i podziwu — było dla 
niego nagrodą choćby za tysiąc kijów. Olśniony szlachetnością 
swego czynu nawet nie jęknął pod ciężką ręką pana Dobbinsa.  



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2762Przygody Tomka Sawyera Tekst oryginalny

Z równą obojętnością przyjął okrutną karę dodatkową: 
rozkaz zostania w szkole jeszcze dwie godziny po lekcjach. 
Wiedział, kto będzie tęsknie czekał na niego przed szkołą, 
aż skończy się jego niewola i kto tych długich godzin 
oczekiwania nie uzna za stracone.

Tego wieczoru, leżąc już w łóżku, Tomek układał plany 
zemsty na Alfredzie Temple. Becky ze wstydem i skruchą 
opowiedziała mu wszystko, nie kryjąc własnej zdrady. Ale 
nawet pragnienie zemsty szybko ustąpiło wobec innych 
słodkich marzeń… W uszach wciąż dźwięczały mu 
niebiańską muzyką słowa Becky:

— Tomku, byłeś taki szlachetny!

Rozdział XXii
Zbliżały się wytęsknione wakacje. Nauczyciel, zawsze 

surowy, stał się jeszcze surowszy i bardziej wymagający 
niż zwykle. Chciał, aby szkoła dobrze wypadła w wielkim 
dniu egzaminów. Kij i rózga rzadko teraz próżnowały, 
zwłaszcza w młodszych klasach. Omijały tylko dryblasów 
pod wąsem i nastoletnie pannice. Pan Dobbins tłukł dziatwę 
z rozmachem, bo chociaż ukrywał pod peruką czaszkę łysą 
jak kolano, był jednak mężczyzną w sile wieku i energii mu 
nie brakowało.

W miarę zbliżania się tego wielkiego dnia coraz jawniej 
wychodziły na wierzch tyrańskie zapędy nauczyciela. 
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Najwyraźniej znajdował jakąś okrutną rozkosz w karaniu 
za najniewinniejsze wykroczenia. Skutek był taki, 
że chłopcom dnie schodziły wśród łez, męki i przerażenia, 
a noce wśród obmyślania straszliwej zemsty. Nie pomijali 
żadnej okazji, żeby spłatać nauczycielowi jakiegoś złośliwego 
psikusa, ale on zawsze był górą. Każda próba pomszczenia 
swoich krzywd kończyła się takim krwiożerczym odwetem, 
że uciekali z placu boju srodze poturbowani.

Wreszcie uknuli spisek i wymyślili plan, który obiecywał 
ostateczne zwycięstwo. Zwerbowali syna miejscowego 
lakiernika, powiedzieli mu o co chodzi i poprosili go 
o pomoc. Chłopcu bardzo przypadł ich pomysł do gustu, 
gdyż miał swoje własne porachunki z panem Dobbinsem, 
który stołował się u jego rodziców i dał mu się nieźle we 
znaki. Żona nauczyciela wybierała się na wieś w odwiedziny, 
więc żadna przeszkoda nie stała na drodze realizacji tych 
planów. Nauczyciel przygotowywał się zawsze do uroczystych 
występów w ten sposób, że przedtem pijał solidnie dla 
dodania sobie odwagi. Syn lakiernika obiecał, że kiedy 
w przeddzień egzaminów pan Dobbins znajdzie się we 
właściwym stanie upojenia, to wtedy on „zrobi to, co ma 
zrobić”, a potem obudzi go w ostatniej chwili i wyekspediuje 
do szkoły.

Nadszedł wreszcie oczekiwany dzień. O godzinie  
ósmej wieczorem szkoła była uroczyście oświetlona 
i przystrojona wieńcem z liści i kwiatów. Nauczyciel siedział 
w swym fotelu niczym na tronie, za nim stała tablica.  
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Z twarzy jego biła błogość i łaskawość. Trzy rzędy ławek 
po obu stronach podium oraz sześć pierwszych rzędów 
naprzeciwko zajęli goście honorowi oraz rodzice dzieci. 
Po lewej stronie nauczyciela, za ławkami publiczności, 
ustawiono dużą estradę, na której siedziały dzieci, mające 
wziąć udział w popisowym egzaminie: rzędy wypucowanych, 
wystrojonych i okropnie z tego niezadowolonych 
chłopczyków, rzędy dryblasów o głupawym wyglądzie 
oraz rzędy pękających z dumy dziewcząt z obnażonymi 
ramionami, przystrojonych w białe batysty i muśliny 
i obwieszonych biżuterią po prababci. Resztę sali wypełniała 
dziatwa, występująca tylko w charakterze widzów.

Rozpoczęły się uroczyste popisy. Maleńki chłopczyk 
z cielęcym wyrazem twarzy deklamował wierszyk:

Wybaczcie, proszę, że mały chlopczyna
Tak śmiało sobie tu dzisiaj poczyna — itd.
Akompaniował sobie przy tym kurczowymi, 

spazmatycznymi gestami, jakby był trochę zepsutą maszyną. 
W śmiertelnych potach szczęśliwie dobrnął do końca 
wierszyka. Otrzymał rzęsiste oklaski, ukłonił się jak automat 
i zszedł ze sceny.

Maleńka, okropnie zawstydzona dziewczynka 
wymamrotała pod nosem:

Marysia mała
baranka miała — itd.

Zrobiła żałosny dyg, otrzymała swoją porcję oklasków 
i usiadła czerwona i szczęśliwa.
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Potem wystąpił Tomek Sawyer. Dumny i pewny siebie, 
gestykulując jak opętany, grzmiącym głosem rozpoczął 
nieśmiertelną odę:

O, daj mi wolność lub śmierć daj!2

Po tym wspaniałym początku urwał nagle w pół słowa. 
Chwyciła go potworna trema, kolana zaczęły się pod nim 
trząść, w gardle stanęła mu jakaś klucha — zatkało go 
zupełnie. Sympatia widzów była po jego stronie, ale sala 
milczała, a to było już najgorsze ze wszystkiego. Nauczyciel 
zmarszczył brwi i to dopełniło reszty. Tomek walczył 
jeszcze, ale z mizernym skutkiem, wreszcie zszedł z estrady 
sromotnie pobity. Rozległy się rzadkie oklaski, które 
szybko zamarły.

Teraz nastąpiły: Chłopiec stał na płonącym  
pokładzie, Złamana moc asyryjska — i inne perełki 
deklamatorskie. Potem przyszły popisy w czytaniu  
i zawody ortograficzne. Nieliczna klasa łacińska recytowała 
popisowo. Nadszedł punkt kulminacyjny wieczornego 
programu: „oryginalne wypracowania” młodych dam.  
Jedna za drugą wychodziły na skraj estrady, chrząkały, 
podnosiły w górę manuskrypt, obwiązany zalotną wstążką, 
i zaczynały czytać, pracowicie wydobywając „uczucie”  
i pilnie uważając na znaki przestankowe.  
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Tematy były te same, jakie w podobnych okolicznościach 
opiewały ich matki, babki i niewątpliwie wszystkie ich 
prababki, do pokolenia pamiętającego wojny krzyżowe 
włącznie: Przyjaźń, Wspomnienia minionych dni, Religia w 
dziejach, Kraina marzeń, Korzyści kultury, Formy rządów 
politycznych i ich porównanie, Melancholia, Miłość dziecka do 
rodziców, Serdeczne życzenie itd.

Nutą przewodnią tych utworów była z lubością 
rozdmuchiwana smętna zaduma. Dalej odznaczały się 
szczególnym zamiłowaniem do „pięknych zwrotów”; 
tak jechały na utartych wyrażeniach i metaforach, że te 
nieszczęsne „rumaki literackie” padały z wyczerpania. 
Ostatnią wreszcie osobliwością i obrzydliwością każdego 
z tych wypracowań był nieunikniony nadęty morał. 
Obojętnie, o czym była mowa, autorka tak długo pastwiła 
się nad tematem, aż doprowadziła go do wysoce budującego, 
cnotliwego i umoralniającego końca. Jest to chyba cecha 
charakterystyczna dla wszystkich młodych panien we 
wszystkich szkołach świata.

Jako pierwszy został odczytany utwór pod tytułem: Czy to 
jest życie?

A oto krótki fragment tego dzieła:
„Z jakim rozkosznym wzruszeniem, z jakim 

drżącym zachwytem, wśród szarzyzny codziennego 
życia, wzdycha młode serce do radosnej swawoli! 
Niestrudzona wyobraźnia różowymi barwami maluje 
cudowne obrazy przyszłego szczęścia.  
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Oczyma duszy ta żądna rozkoszy niewolnica 
światowych uciech widzi siebie pośród zgiełku 
olśniewających przepychem zabaw. Podziwia i sama 
jest podziwiana. Jej wdzięczna postać, otulona 
śnieżnobiałą, lekką jak puch suknią, wiruje w upojnym 
tańcu. Z całego tłumu ludzi to jej oczy błyszczą 
najjaśniej, to jej krok jest najwdzięczniejszy. Wśród 
takich rozkosznych marzeń szybko umyka czas, 
aż wreszcie nadchodzi upragniona godzina, kiedy 
dziewczę rzeczywiście wkracza w promienną krainę 
swych kolorowych snów. Jakimże baśniowym czarem 
owiane jest wszystko w jej olśnionych oczach. Każde 
nowe przeżycie wydaje jej się cudowniejszym od 
poprzedniego. Ale już wkrótce zaczyna pojmować, 
że pod tą piękną powłoką kryje się pustka i nicość. 
Pochlebstwa, które niegdyś słodko kołysały jej duszę, 
teraz brzmią w jej uszach niemiłym zgrzytem. Prysnął 
czar sali balowej. Z nadszarpniętym zdrowiem, 
zgorzkniała odwraca się od tego wszystkiego, bo wie 
już, że złudne ziemskie radości nie potrafią ukoić 
tęsknoty jej duszy!”

I tak dalej, i tak dalej. Już podczas czytania po sali 
przebiegały szmery uznania i aprobaty, którym towarzyszyły 
ściszone okrzyki: „Ach, jakie to cudowne!”, „Ach, jakie to 
wymowne!”, „Ach, jakie to prawdziwe!” itd.  
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Kiedy zaś nadeszło zakończenie przyprawione szczególnie 
wstrząsającym morałem, zagrzmiały entuzjastyczne oklaski.

Potem podniosła się smukła dziewczyna, której 
melancholijna twarz odznaczała się „interesującą bladością”, 
co niewątpliwie miało swe źródło w pigułkach i kłopotach 
z trawieniem. Odczytała „poemat”. Może wystarczy 
następująca próbka:

Dziewczę z Missouri żegna Alabamę
Żegnaj, Alabamo ukochana, żegnaj mi!

Odchodzę dziś w dalekie strony tęskne pędzić dni!
Rozpacz wzbiera w sercu moim, ból rozsadza skronie,
Gdy cię wspomnę, Alabamo, serce we mnie płonie.

Znają mnie, ach, Twoje lasy, ich wiosenny czar,
I już widział mnie marzącą Tallapuzy jar,
Siadywałam nad jeziorem w kalinowym wianku,
Podziwiałam blask Aurory3 jaśniejącej o poranku.

Nie, nie wstydzę się, że z duszy rwie się 
rzewny szloch,
Nie rumienię się, że z oczu płyną łzy jak groch,
Bo nie obcy kraj opuszczam, idąc w szarą dal,
Bo mi żal jest szczęścia mego, bo mi domu żal!

Ach, nie obcy kraj wyciska z mych 
piersi westchnienie,
Ach, zostawiam Twoje miasta, ogrody i cienie!
Alabamo! Kiedy Parki4 przetną moją nić,
Nawet wówczas ja o Tobie tylko będę śnić!
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Niewielu było takich, którzy wiedzieli coś o Aurorze 
i Parkach, ale wszyscy uznali „groch łez” za bardzo poetyczny 
i poemat ogromnie się im podobał.

Następnie pojawiła się na estradzie smagła, czarnooka 
i czarnowłosa panna. Zrobiła efektowną pauzę, przybrała 
tragiczny wyraz twarzy i zaczęła czytać miarowym, 
uroczystym głosem:

Wizja
Była to ciemna i burzliwa noc. Na wysokim 

sklepieniu niebieskim nie migotała ani jedna gwiazda. 
Głuche odgłosy huczących grzmotów bezustannie 
drżały w uszach, a straszne błyskawice gniewnie 
rozjaśniały mrok i zdawały się szydzić z naszego 
sławnego Franklina, który chciał je ujarzmić. 
Porywiste wichry opuściły swoje tajemnicze przybytki 
i szalały wokół, jakby swoim dzikim udziałem chciały 
spotęgować grozę widowiska. W taką godzinę, tak 
ciemną i przerażającą, cała moja dusza wzdychała do 
ludzkiego współczucia.

Gdy wtem:
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Stanęła przy mym boku gwiazda-powierniczka,
Radość, szczęście, pociecha, duszy mej siostrzyczka!
Spłynęła jak jedna z owych świetlanych postaci, 

które w wyobraźni romantycznej młodzieży 
przebywają w słonecznych ogrodach Edenu, królowa 
piękności, nie potrzebująca ozdób, bo okryta szatą 
swej nieziemskiej urody i czaru. Stąpała lekko 
i bezszelestnie. Gdyby nie jakieś tajemnicze drżenie, 
którym mnie przejęło jej uduchowione dotknięcie, 
przeszłaby koło mnie niepostrzeżenie, zwiewna 
i ulotna, jak wszystko, co piękne i nieuchwytne. 
Dziwny smutek zdobił jej oblicze, niczym lodowe łzy 
na szacie Grudnia, gdy wskazała mi walczące żywioły 
i powiedziała, bym przyjrzała się dwóm istotom…”

Te koszmary nocne zajmowały dziesięć stron rękopisu 
i kończyły się morałem tak bezlitośnie zabijającym wszelkie 
nadzieje tych, którzy by się odważyli nie być prawowiernymi 
synami kościoła, że praca otrzymała pierwszą nagrodę 
i została uznana za największy sukces tego wieczoru. 
Burmistrz, wręczając autorce nagrodę, wygłosił płomienne 
przemówienie, w którym stwierdził, że był to najbardziej 
wymowny utwór, jaki słyszał w swoim życiu i że nawet wielki 
Daniel Webster byłby z niego dumny.
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Trzeba wspomnieć, że jak zwykle najwięcej było 
wypracowań, w których wyraz „cudowny” oraz określenie 
przeżyć ludzkich jako „stronicy w księdze żywota” stanowiły 
główną atrakcję utworu.

Nauczyciel, którego łaskawość doszła już niemal 
do szczytu, odsunął krzesło, odwrócił się plecami do 
publiczności i zaczął na tablicy rysować mapę Ameryki, 
aby przystąpić do egzaminu z geografii. Ale ręka drżała mu 
niepewnie, Ameryka przybrała dziwne kształty i stłumiony 
chichot przeleciał po sali. Wiedział, co to znaczy. Starł tablicę, 
zebrał się w sobie i ponownie przystąpił do rysowania. Tym 
razem poszło jeszcze gorzej. Chichot rósł.

Nauczyciel skupił wszystkie swoje siły, aby nie dać się zbić 
z tropu. Czuł, że wszyscy patrzą na niego. Zdawało mu się, 
że jest już na dobrej drodze, że Ameryka zaczyna wyglądać 
tak, jak powinna, ale pomimo to śmiech najwyraźniej 
się wzmagał.

I był powód po temu. Nad salą, na poddaszu znajdowała 
się mała izdebka, która miała zamykany otwór w podłodze 
tuż nad głową nauczyciela. W tym właśnie otworze ukazał 
się kot zawieszony na sznurku i zaczął powoli zjeżdżać 
na dół. Pyszczek miał obwiązany szmatą, żeby nie miauczał. 
Po drodze wyginał się we wszystkie strony, usiłując zaczepić 
o coś pazury, ale chwytał tylko powietrze. Śmiechy stawały się 
coraz głośniejsze. Kot był już tylko o kilkanaście centymetrów 
od zajętej ważnymi sprawami głowy nauczyciela.  
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Niżej, niżej, jeszcze trochę niżej — i kot z rozpaczą uczepił 
się peruki, wbił się w nią pazurami, po czym natychmiast 
wyjechał w górę, trzymając w łapach zdobycz wojenną!  
Cóż za wspaniały blask bił teraz od łysej głowy nauczyciela! 
Syn lakiernika pomalował mu ją na piękny złoty kolor!

Egzamin popisowy został przerwany. Chłopcy byli 
pomszczeni. Zaczęły się wakacje!!

Rozdział XXiii
Tomek wstąpił do nowego stowarzyszenia — 

„Wyznawców Wstrzemięźliwości”, czyli młodych 
abstynentów, bo urzekł go ich wspaniały mundur. Ślubował, 
że jako członek organizacji nie będzie palił, pił, żuł tytoniu 
i używał brzydkich słów. Przy okazji zrobił odkrycie, 
że wystarczyło tylko przyrzec, że nie będzie czegoś robił, 
a natychmiast strasznie mu się zachciało robić wszystkie te 
zabronione rzeczy. Cierpiał straszliwe męczarnie już na samą 
myśl o wyrzeczeniu się przeklinania i palenia. Pragnienie 
powrotu do dawnych przyzwyczajeń urosło do takich 
rozmiarów, że od wystąpienia ze związku powstrzymywała 
go tylko możliwość paradowania ze wspaniałą czerwoną 
szarfą towarzystwa. Zbliżał się czwarty lipca5, ale zanim 
jeszcze minęły dwa dni od chwili wstąpienia do organizacji, 
Tomek zrezygnował z oczekiwania na to święto narodowe 
i całą swą nadzieję położył w starym panu Frazerze,  
sędzim pokoju, który podobno był już umierający.  
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Jako wysokiemu urzędnikowi miejskiemu niewątpliwie 
sprawią mu okazały pogrzeb i będzie okazja do wystąpienia 
w czerwonej szarfie. Przez trzy dni Tomek bardzo 
interesował się stanem zdrowia sędziego i zbierał o nim 
wszelkie informacje. Czasami sędzia rokował takie nadzieje, 
że Tomek już wyciągał swój wspaniały organizacyjny mundur 
i przymierzał go przed lustrem. Ale sędzia tak kaprysił, 
że aż wstyd. Wreszcie rozeszła się wieść, że mu się polepszyło 
i wkrótce wróci do zdrowia. Tomek obraził się na całego, 
uważał, że jest poszkodowany. Zgłosił więc swoją rezygnację 
z członkostwa w „Wyznawcach Wstrzemięźliwości”, a tej 
samej nocy sędzia dostał ataku i zmarł. Tomek postanowił 
już nigdy więcej nie ufać żadnemu sędziemu.

Pogrzeb był olśniewający. Młodzi abstynenci wystąpili 
z taką paradą, że były członek tej organizacji omal nie pękł 
z zazdrości.

Ale za to był wolny, a to też było coś warte. Mógł teraz 
palić i kląć, jednak ku swemu wielkiemu zdziwieniu 
spostrzegł, że wcale nie ma na to ochoty. Jak tylko te rzeczy 
przestały być zabronione, od razu prysł cały ich urok.

Ze zdumieniem też Tomek zrobił odkrycie, że tak 
upragnione wakacje zaczęły mu jakoś ciążyć.

Próbował pisać pamiętnik, gdy jednak w ciągu trzech dni 
nic się nie wydarzyło, zaprzestał.

Pierwszym ciekawszym zdarzeniem był przyjazd grupy 
murzyńskich śpiewaków. Ich występ wywołał duże wrażenie. 
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Tomek i Joe Harper natychmiast utworzyli trupę aktorską 
i byli szczęśliwi przez całe dwa dni.

Nawet wielkie święto Czwartego Lipca nie udało się, 
bo lał deszcz, wobec czego nie było pochodu, a największy, 
według Tomka, człowiek na świecie, pan Benton, prawdziwy 
senator Stanów Zjednoczonych, sprawił mu rozczarowanie, 
gdyż wcale nie miał dwóch metrów wysokości i nawet daleko 
mu było do tego.

Przyjechał cyrk. Chłopcy także urządzili cyrk 
w namiotach z podartych dywanów i przez trzy dni dawali 
przedstawienia za opłatą trzech szpilek od chłopca, a dwóch 
od dziewczyny. Ale i ta zabawa szybko ich znudziła.

Potem zjawił się magnetyzer6, po nim frenolog7 — 
i pojechali, a w miasteczku zrobiło się jeszcze bardziej nudno 
i pusto niż przedtem.

Odbyło się kilka zabaw dziecięcych, ale były tak rzadkie 
i tak piękne, że nuda między jedną a drugą była jeszcze 
trudniejsza do zniesienia.

Becky Thatcher na czas wakacji wyjechała z rodzicami 
do swojego domu w Konstantynopolu — życie przestało 
być piękne.

Straszna tajemnica mordu gnębiła Tomka bez przerwy. 
Była to chroniczna choroba, bolesna i nieuleczalna.

Potem przyszła odra.
Przez dwa długie tygodnie Tomek leżał przykuty  

do łóżka, umarły dla świata i jego wydarzeń. Był bardzo 
chory i nic go nie interesowało.  
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Gdy wreszcie stanął na nogach i chwiejnym krokiem poszedł 
na spacer do miasta, spostrzegł, że wszyscy ludzie ulegli 
jakiejś zatrważającej przemianie. Przyszło mianowicie 
„religijne odrodzenie” i każdy stał się ogromnie pobożny, nie 
tylko dorośli, ale nawet i dzieci. Tomek wałęsał się po ulicach, 
nie tracąc nadziei, że może uda mu się spotkać choć jedną 
wesołą grzeszną duszę, którą powitałby z bezgraniczną 
wdzięcznością, ale czekały go same rozczarowania. 
Joego zastał nad studiowaniem Pisma Świętego i uciekł 
przygnębiony tym ponurym widokiem. Do Bena Rogersa 
przyszedł w chwili, gdy ten akurat wybierał się w odwiedziny 
do ubogich, z koszykiem pełnym poczęstunków i pobożnych 
lektur. Potem wytropił Jima Hollisa i dowiedział się od niego, 
że swoją odrę powinien uważać za dobrodziejstwo i palec 
Opatrzności. Każdy napotkany chłopak dokładał nowy 
kamień do ciężaru, który Tomek nosił w sercu. A kiedy 
wreszcie w ostatniej rozpaczy udał się po pociechę do Hucka 
Finna i został przez niego przywitany cytatem z Biblii, 
załamał się zupełnie. Dowlókł się do domu i poszedł do 
łóżka, przekonany, że on jeden w całym mieście jest zgubiony 
i potępiony na wieki.

Tej nocy rozpętała się straszliwa burza z ogłuszającymi 
piorunami, oślepiającymi błyskawicami i ulewnym 
deszczem. Tomek nakrył głowę kołdrą i umierając ze 
strachu, czekał na swoje przeznaczenie, bo nie miał cienia 
wątpliwości, że cała ta awantura była z jego powodu.  
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Był pewny, że nadwerężył cierpliwość potęg niebieskich — 
i oto są tego skutki.

Nareszcie burza się przesiliła i ucichła, nie 
wykonawszy swego zadania. Pierwszym odruchem 
Tomka było podziękować Bogu i poprawić się; drugim 
— jeszcze z tym zaczekać, bo druga taka burza na pewno 
nieprędko nadejdzie.

Następnego dnia trzeba było wezwać lekarza, bo choroba 
wróciła. Trzy tygodnie, spędzone w łóżku, wydały mu się 
całym wiekiem.

Gdy wreszcie wolno mu było wstać, wcale się nie ucieszył, 
że los go oszczędził. Uświadomił sobie, jak bardzo jest 
samotny i opuszczony przez przyjaciół. Wałęsając się bez celu 
po ulicach, natknął się na Jima Hollisa, który wraz z innymi 
chłopcami zasiadał w trybunale sądowym, oskarżając kota 
o zabójstwo ptaszka. Dalej, w bocznej uliczce odkrył Joego 
i Hucka, zajadających ukradziony melon. Biedacy, cierpieli 
podobnie jak Tomek.

Rozdział XXiV
Wreszcie miasteczko zostało przebudzone z letargu i to 

w sposób bardzo gwałtowny. Rozpoczęła się rozprawa sądowa 
w sprawie zabójstwa doktora. Całe miasto mówiło tylko 
o tej sprawie. Tomek nie wiedział, gdzie się schować. Każda 
wzmianka o morderstwie przenikała go zimnym dreszczem, 
bo udręczone sumienie i strach podpowiadały mu, że każda 
taka uwaga jest specjalnie zastawioną na niego pułapką.  
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Nie miał wprawdzie pojęcia, jakim sposobem mogłoby 
na niego paść podejrzenie, że coś wie o mordercy, ale mimo 
to przy każdej takiej rozmowie czuł się bardzo nieswojo. 
Zaciągnął Hucka w ustronne miejsce, aby porozmawiać 
z nim na ten temat. Miał nadzieję, że dozna pewnej ulgi, 
jeśli będzie mógł się porządnie wygadać i podzielić swoim 
niepokojem z drugim towarzyszem niedoli. Przy okazji 
chciał się upewnić, czy Huck rzeczywiście nie zdradził 
ich tajemnicy.

— Huck, mówiłeś komuś o tym?
— O czym?
— No… wiesz przecież.
— Aha… jasne, że nikomu nic nie mówiłem.
— Ani słowa?
— Ani słóweczka, słowo daję. A czemu pytasz?
— Trochę się bałem…
— No wiesz co! Przecież gdyby to się wydało, w ciągu 

dwóch dni byłoby już po nas!
Tomek uspokoił się nieco. Ale po chwili znowu zapytał:
— Czy na pewno nikomu się z tego nie wygadasz?
— Co? Wiesz, jak będę chciał, żeby ten przeklęty 

mieszaniec mnie załatwił, to wtedy się wygadam. 
Inaczej nigdy!

— No, to wszystko w porządku. Ja też uważam, że póki 
trzymamy język za zębami, nic nam nie grozi. Ale wiesz co, 
przysięgnijmy dla większej pewności jeszcze raz.

— Dobra.
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Ponownie złożyli przysięgę z zachowaniem straszliwego 
i skomplikowanego ceremoniału.

— Co ludzie gadają, Huck? Bo ja słyszałem różne rzeczy.
— Co gadają? Ciągle tylko Muff Potter i Muff Potter. Ile 

razy to słyszę, to aż mnie pot oblewa i najchętniej wlazłbym 
w mysią dziurę.

— Ja to samo. Pottera chyba powieszą. Żal ci go?
— Bardzo… bardzo. Może on nie jest wiele wart, ale to 

chodząca poczciwość. Nigdy nikomu nie zrobił nic złego. 
Nałowi trochę ryb, weźmie za to parę groszy i idzie pić. 
Potem włóczy się za miastem. Ale, mój Boże, nikt nie jest 
święty… no, może pastor… Potter to porządny chłop. Raz dał 
mi pół ryby, choć sam drugą połówką wcale się nie najadł, 
i często mi pomagał, gdy byłem w biedzie.

— A mnie naprawiał latawce i przywiązywał haczyki do 
wędki. Ech! Gdybyśmy mogli wydostać go z więzienia!

— To niemożliwe, Tomku. Zresztą i tak by go 
zaraz złapali.

— To prawda. Ale nie mogę słuchać, jak ludzie wyklinają 
go niczym ostatniego diabła, a przecież on tego nie zrobił!

— Ja też nie mogę tego słuchać. Boże, ludzie gadają, 
że takiego drania jeszcze nie widzieli, i że dawno już 
powinien wisieć.

— A ja słyszałem, jak się zmawiali, żeby go zlinczować8, 
gdyby mu się teraz upiekło.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2779Przygody Tomka Sawyera Tekst oryginalny

— I na pewno to zrobią!
Długo jeszcze tak rozmawiali, ale nie przyniosło im 

to żadnej ulgi. Gdy zapadł zmrok, nogi same poniosły 
ich pod stojący na uboczu budynek więzienny. Kręcili się 
tam w nieokreślonej nadziei, że stanie się coś takiego, co 
zdejmie im ciężar z serca. Ale nic się nie stało. Widocznie 
los nieszczęsnego więźnia nie interesował ani aniołów, ani 
innych dobrych duchów.

Chłopcy zrobili to, co już często robili przedtem: podeszli 
do okratowanego okna więziennego i podali Potterowi 
trochę tytoniu i zapałki. Siedział w celi na parterze i nikt go 
nie pilnował.

Jego bezgraniczna wdzięczność za ich dary już wcześniej 
raniła im serca — a teraz sprawiała im istną mękę. Poczuli 
się najpodlejszymi tchórzami i zdrajcami na świecie, gdy 
Potter powiedział:

— Byliście dla mnie bardzo dobrzy, moi chłopcy, lepsi 
niż ktokolwiek inny. Nie zapomnę wam tego nigdy! Nieraz 
mówiłem do siebie: „Naprawiałem chłopcom w mieście 
latawce i zabawki, pokazywałem im najlepsze miejsca 
do łowienia ryb i byłem ich przyjacielem, a oni wszyscy 
zapomnieli o starym Potterze, gdy znalazł się w biedzie, 
tylko Tomek nie zapomniał i Huck nie zapomniał, i ja o nich 
również nie zapomnę”. Tak, chłopcy, popełniłem straszną 
rzecz. Byłem zupełnie pijany i widocznie szał mnie ogarnął. 
Tylko tak mogę sobie to wytłumaczyć. A teraz będę za to 
wisiał, trudno. To mi się należy i może tak będzie najlepiej… 
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Na pewno. Ale nie mówmy o tym. Nie chcę, żebyście byli 
smutni, bo byliście moimi przyjaciółmi. Ale jedno wam 
powiem: nigdy nie pijcie wódki, jeśli nie chcecie skończyć 
tak jak ja. Podejdźcie trochę bliżej, tak. Co to za pociecha 
widzieć życzliwe twarze, gdy człowiek tak nisko upadł 
i nikt, prócz was, nie chce mnie znać. Tylko wy ode mnie 
nie uciekacie! Dobre, kochane buzie… Niech jeden wejdzie 
drugiemu na plecy, chciałbym was pogłaskać. Tak. Teraz 
podajcie mi wasze ręce. Wasze przejdą przez kraty, ale moje 
są za duże. Małe rączki, słabiutkie, a przecież to one tak 
pomogły Muffowi Potterowi i zrobiłyby jeszcze więcej, gdyby 
tylko mogły.

Tomek wrócił do domu kompletnie załamany. W nocy 
męczyły go koszmarne sny.

Przez następne dwa dni ciągle kręcił się w pobliżu 
sądu. Jakaś nieodparta moc pchała go do środka i musiał 
zbierać wszystkie siły, żeby się jej oprzeć. To samo działo się 
z Huckiem. Obaj unikali się jednak starannie. Co pewien 
czas oddalali się od budynku, ale ta sama nieprzezwyciężona 
siła przyciągała ich z powrotem. Tomek nadstawiał uszu, 
gdy publiczność wychodziła z kolejnych rozpraw, ale słyszał 
same niepocieszające wieści. Pętla coraz mocniej zaciskała 
się wokół szyi biednego Pottera. Pod koniec drugiego 
dnia opowiadano w mieście, że dowody przeciwko niemu 
są niezbite, zeznania pół-Indianina Joego pewne, a więc 
nie ma najmniejszych wątpliwości, jaki będzie wyrok 
ławy przysięgłych.
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Tego dnia Tomek wrócił do domu bardzo późno w nocy. 
Wszedł przez okno. Był strasznie wzburzony. Zasnął dopiero 
po upływie kilku godzin.

Nazajutrz rozpoczął się ostatni etap procesu Pottera. Sala 
była nabita ludźmi do granic wytrzymałości. Po długim 
czekaniu weszli przysięgli i zajęli swoje miejsca. Zaraz 
potem wprowadzono zakutego w kajdany Pottera. Był blady, 
wynędzniały, przerażony i przybity. Wiedział, że znikąd nie 
może się spodziewać ratunku. Posadzono go tak, by każdy 
ciekawy mógł go sobie dokładnie obejrzeć. Nie mniejszą 
uwagę zwracał na siebie pół-Indianin Joe — z twarzą 
obojętną jak zwykle. W chwilę po przysięgłych wszedł sędzia. 
Rozpoczęło się posiedzenie. Za stołem sędziowskim nastąpiły 
zwykłe szepty i zbieranie akt. Te szczegóły i przedłużające się 
oczekiwanie wytworzyły specyficzny nastrój napięcia.

Wezwano pierwszego świadka, który zeznał, że w dniu 
wykrycia zbrodni, widział nad ranem Muffa Pottera, jak 
mył się w potoku, i że ten uciekł na widok nadchodzącego 
człowieka. Prokurator zadał mu kilka pytań, po czym zwrócił 
się do obrońcy:

— Czy obrona ma pytania do świadka?
Więzień podniósł na chwilę oczy, ale zaraz je spuścił, gdy 

jego obrońca oświadczył:
— Nie mam pytań.
Następny świadek zeznał, że przy zamordowanym znalazł 

nóż. Prokurator zapytał:
— Czy są pytania do świadka?
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Obrońca znowu nie miał pytań.
Trzeci świadek zeznał pod przysięgą, że znaleziony przy 

ofierze nóż często widywał u Pottera.
— Czy są pytania?
— Nie mam pytań — odparł obrońca Pottera.
Na twarzach publiczności poczęło malować się 

zaniepokojenie. Czy ten adwokat w ogóle nie ma zamiaru 
bronić swojego klienta?

Dalsi świadkowie opisywali zachowanie Pottera 
po przyprowadzeniu go na miejsce zbrodni; zachowanie to 
wyraźnie świadczyło o jego winie. I oni odeszli bez pytań ze 
strony obrońcy.

Wiarygodni świadkowie potwierdzili każdy obciążający 
oskarżonego szczegół z owego pamiętnego dla wszystkich 
poranka. Do żadnego z nich obrońca Pottera nie miał pytań. 
Zdumienie i niezadowolenie publiczności wyraziło się 
pomrukami na sali. Sędzia musiał przywołać audytorium 
do porządku.

Następnie głos zabrał prokurator:
— Złożone pod przysięgą zeznania wiarygodnych 

osób w sposób nie budzący wątpliwości wykazują winę 
oskarżonego. Wobec powyższego należy uznać go winnym 
popełnionej zbrodni. Dochodzenie skończone.

Straszne westchnienie wydarło się z piersi Pottera. Pochylił 
głowę i ukrył twarz w dłoniach. Na sali panowała głucha cisza. 
Niejeden mężczyzna był wzruszony i niejednej kobiecie łzy 
spływały po policzkach. Wówczas obrońca wstał i powiedział:
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— Wysoki Sądzie! Na początku rozprawy zapowiedziałem 
przeprowadzenie dowodu, że mój klient popełnił ten straszny 
czyn w stanie niepoczytalności wywołanym po spożyciu 
alkoholu. Obecnie zmieniłem zdanie. Nie będę powoływał 
się na ten argument.

Tu obrońca zwrócił się do woźnego:
— Proszę wprowadzić Tomasza Sawyera!
Zdumienie i osłupienie odmalowało się na wszystkich 

twarzach, nie wyłączając Pottera. Wszyscy z najwyższym 
zaciekawieniem wbili wzrok w Tomka, gdy stanął przed 
sądem. Widać było, że chłopiec jest zmieszany i wystraszony.

Złożył obowiązkową przysięgę.
— Tomaszu Sawyer, gdzie byłeś siedemnastego czerwca 

o północy?
Tomek rzucił okiem na kamienną twarz pół-Indianina 

i język odmówił mu posłuszeństwa. Publiczność słuchała 
z zapartym oddechem, ale żadne słowo nie mogło wydostać 
się z ust chłopca. Po chwili jednak zebrał się w sobie 
i szepnął:

— Na cmentarzu.
— Proszę nieco głośniej. Nie bój się. Byłeś więc…
— Na cmentarzu!
Pogardliwy grymas przemknął po twarzy Indianina.
— Czy byłeś może w pobliżu grobu Hossego Williamsa?
— Tak jest.
— Jeszcze troszkę głośniej. Jak blisko byłeś?
— Tak jak stąd do pana obrońcy.
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— Byłeś ukryty czy nie?
— Byłem ukryty.
— Gdzie?
— Za wiązami, które rosną tuż nad grobem…
Pół-Indianin drgnął nieznacznie.
— Czy był jeszcze ktoś z tobą?
— Tak, proszę pana. Byłem z…
— Zaraz, zaraz. Nie wymieniaj na razie swojego 

towarzysza. Wezwiemy go w odpowiednim czasie. Czy 
miałeś coś ze sobą?

Tomek zawahał się, mocno zakłopotany.
— Mów śmiało, chłopcze. Nic się nie bój. Prawda jest 

zawsze godna szacunku. A więc co tam miałeś ze sobą?
— Tylko… tylko… zdechłego kota…
Po sali przeleciał lekki śmiech, natychmiast poskromiony 

przez sąd.
— Złożymy później szkielet tego kota jako dowód. 

A teraz, chłopcze, opowiedz nam wszystko, co widziałeś. 
Mów po swojemu, niczego nie opuszczaj i niczego się nie bój.

Tomek zaczął opowiadać — najpierw niepewnie, 
zająkliwie, ale potem, gdy się rozkręcił, słowa płynęły mu 
coraz swobodniej. Po chwili na sali zrobiło się cicho jak 
makiem zasiał i słychać było tylko głos Tomka. Wszystkie 
oczy wpatrywały się w niego z napięciem. Z otwartymi 
ustami i zapartym tchem łowiono każde jego słowo. 
Wszystkich porwała niesamowita groza opowiadania Tomka. 
Napięcie słuchaczy doszło do szczytu, gdy powiedział:
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— A kiedy doktor zamachnął się wiekiem trumny, Muff 
Potter przewrócił się nieprzytomny, wtedy pół-Indianin Joe 
doskoczył z nożem i…

Brzęk! Mieszaniec z błyskawiczną szybkością rzucił się ku 
oknu, roztrącił stojących mu na drodze ludzi i — zniknął.

Rozdział XXV
Tomek znowu chodził w aureoli sławy bohatera, był 

ulubieńcem dorosłych i przedmiotem straszliwej zazdrości 
młodzieży. Jego nazwisko zostało nawet uwiecznione 
drukiem, bo miejscowy dziennik szeroko rozpisywał się 
o jego czynie. Było kilku takich, którzy przepowiadali, 
że z pewnością zostanie kiedyś prezydentem, jeżeli tylko 
przedtem go nie powieszą.

Jak to zwykle bywa, zmienny i bezmyślny świat przytulił 
teraz Muffa Pottera do swych piersi i tak samo obficie 
obsypywał go pochwałami, jak przedtem obelgami. Ale taki 
jest już porządek na tym świecie.

Dni Tomka były pełne radości i chwały, lecz noce 
napełniały go trwogą i przerażeniem. Pół-Indian Joe 
zatruwał mu wszystkie sny; w jego spojrzeniu zapisana była 
Tomkowi śmierć. Po zapadnięciu zmroku żadna siła nie 
wyciągnęłaby chłopca z domu.
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Huck znajdował się w takim samym stanie. W nocy, przed 
ostatnim, decydującym dniem procesu, Tomek opowiedział 
adwokatowi Pottera całą ich przygodę na cmentarzu i teraz 
Huck żył w śmiertelnym strachu, że jego udział w tej sprawie 
również wyjdzie na jaw, chociaż ucieczka Joego ocaliła go 
przed męką publicznego składania zeznań. Wprawdzie 
biedak wymógł na obrońcy przyrzeczenie zachowania jego 
udziału w tajemnicy, ale co z tego? Od czasu, gdy udręczone 
sumienie zaprowadziło Tomka w nocy do mieszkania 
adwokata i kazało mu wyznać straszną tajemnicę, którą 
chroniły przecież najgroźniejsze i najpotężniejsze przysięgi 
wieczystego milczenia, Huck stracił zaufanie do ludzi.

Wdzięczność Muffa Pottera napełniała Tomka radością, 
że wszystko powiedział, ale tylko w dzień. W nocy żałował, 
że jednak nie trzymał języka za zębami. Z jednej strony bał 
się, że Indianina nigdy nie złapią, a z drugiej był przerażony, 
że go w końcu schwytają. Jednego tylko był pewny: nie zaśnie 
spokojnie dopóki ten straszny człowiek nie stanie się martwy, 
i dopóki on na własne oczy nie ujrzy jego trupa.

Wyznaczono nagrody za złapanie uciekiniera, 
przeszukano całą okolicę, ale po pół-Indianinie wszelki 
ślad zaginął. Z miasta St. Louis przyjechał detektyw, jeden 
z tych fenomenów, co to od razu wszystko wiedzą. Węszył 
w okolicach miasteczka, mądrze kręcił głową, robił tajemnicze 
miny i wreszcie osiągnął zdumiewające rezultaty, do których 
zawsze dochodzą ludzie tego kalibru, mianowicie — wpadł 
na trop. Ale „tropu” nie można powiesić zamiast mordercy.  
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Toteż, gdy detektyw po tym olśniewającym sukcesie odjechał, 
niepokój Tomka pozostał taki sam, jak przedtem.

Dni upływały wolno jeden za drugim, a każdy z nich 
zabierał ze sobą trochę tego ciężaru, który przygniatał 
serce Tomka.

Rozdział XXVi
Na każdego normalnie rozwijającego się chłopca 

przychodzi w życiu taki czas, kiedy budzi się w nim 
gwałtowne pragnienie poszukiwania ukrytych skarbów. 
To pragnienie pewnego pięknego dnia opanowało również 
Tomka. Od razu poleciał do Joego Harpera, ale nie zastał 
go w domu. Potem szukał Bena Rogersa, lecz ten poszedł 
na ryby. Naraz natknął się na Hucka Finna. Huck doskonale 
nadawał się do tego przedsięwzięcia. Tomek zaprowadził 
go w ustronne miejsce i w zaufaniu powiedział mu, o co 
chodzi. Huck nie miał nic przeciwko temu. Zawsze gotów był 
na udział w każdej zabawie, która obiecywała rozrywkę, a nie 
wymagała kapitału, bo rozporządzał wprost kłopotliwym 
nadmiarem wolnego czasu.

— Gdzie będziemy kopać? — zapytał Huck.
— Och, gdziekolwiek.
— Jak to, czy wszędzie ukryte są skarby?
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— Oczywiście, że nie. Są zakopane w różnych osobliwych 
miejscach, czasem na wyspach, czasem w starych skrzyniach 
między korzeniami olbrzymich drzew, najczęściej tam, gdzie 
o północy pada cień księżyca, a czasem pod progiem domów, 
w których straszy.

— A kto je zakopuje?
— No, zbójcy… A co, myślałeś, że pastor?
— Skąd mam wiedzieć? Ja jakbym miał taki skarb, to 

na pewno bym go nie zakopał. Wydawałbym pieniądze 
i żyłbym sobie szczęśliwie.

— Ja tak samo. Ale zbójcy tak nie robią. Zakopują skarb 
i zostawiają.

— I nie przychodzą, żeby go zabrać?
— Nie. Wprawdzie mają zamiar kiedyś go zabrać, ale albo 

zapominają, jakie zrobili znaki orientacyjne, albo wcześniej 
umierają. A skarb leży i leży, tak długo aż ktoś wreszcie 
znajdzie stary, pożółkły papier, na którym narysowana jest 
mapa i szyfr. Nad takim papierem trzeba nieraz ślęczeć cały 
tydzień, zanim się go odcyfruje, bo ten szyfr najczęściej 
napisany jest hieroglifami.

— Hiero… co?
— Hieroglifami… a może hieroplitami… no, w każdym 

razie takimi obrazkami i tak dalej, które wyglądają tak, jakby 
nic nie znaczyły.

— A ty masz taki papier?
— Nie.
— To jak chcesz znaleźć skarb bez mapy?



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2789Przygody Tomka Sawyera Tekst oryginalny

— A na co mi mapa? Oni zawsze zakopują pod jakimś 
domem, gdzie straszy, albo na wyspie, albo pod uschniętym 
drzewem z wystającym korzeniem. Próbowaliśmy już trochę 
na Wyspie Jacksona, a teraz możemy spróbować tutaj. Mamy 
przecież w okolicy ten stary nawiedzony dom nad potokiem 
Cichego Domu, a tam jest cała masa uschniętych drzew.

— Czy skarb jest pod każdym takim drzewem?
— No coś ty! Jasne, że nie!
— To skąd będziesz wiedział, do którego się zabrać?
— Musimy kopać pod wszystkimi.
— Zwariowałeś, Tomek?! Przecież to nam zajmie cały rok!
— No i co z tego? Ale za to wyobraź sobie, że znajdujesz 

stary zaśniedziały garnek, a w nim sto błyszczących dolarów, 
albo skrzynkę z diamentami? Co?

Huckowi zaświeciły się oczy.
— To byłoby super! Wiesz co, daj mi te sto dolarów, 

a diamenty możesz sobie zabrać!
— W porządku. Ręczę ci, że nie pogardzę diamentami. 

Czasami jeden taki kamyk warty jest dwadzieścia dolarów, 
a nie ma ani jednego, za którego nie dostałbyś przynajmniej 
pół dolara.

— Serio?!
— Jasne! Każdy ci to może potwierdzić. Czy ty nigdy nie 

widziałeś diamentu, Huck?
— Raczej nie.
— To pomyśl sobie, że królowie mają ich na pęczki, 

dosłownie całe worki.
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— No tak, ale ja nie znam żadnego króla.
— Ja myślę! Za to jakbyś pojechał do Europy, to byś 

zobaczył, ilu ich tam gania po ulicach.
— Poważnie? Ganiają po ulicach?
— Zwariowałeś? Jasne, że nie ganiają!
— No to czemu mówisz, że ganiają?
— O rany! Chciałem tylko powiedzieć, że jest ich tam 

cała masa, rozumiesz? I że w ogóle mógłbyś ich zobaczyć; 
na przykład takiego starego garbatego Ryszarda…

— Ryszarda? A jak on ma na nazwisko?
— On wcale nie ma nazwiska. Królowie nie mają nazwisk, 

tylko imiona.
— E tam! Nie mają nazwisk?
— Nie mają, a co?
— Nic. Niech sobie nie mają, jak im się tak podoba. Ale 

ja nie chciałbym być królem i mieć tylko imię, jak Murzyn. 
Słuchaj, Tomek, a gdzie ty właściwie chcesz zacząć kopać?

— Jeszcze nie wiem. Może zabierzemy się do tego starego, 
uschniętego drzewa na wzgórzu, po drugiej stronie potoku 
Cichego Domu?

— Dobra!
Wytrzasnęli jakąś starą, kulawą motykę oraz pogiętą 

łopatę i ruszyli za miasto. Mieli przed sobą trzy kilometry 
drogi. Przyszli na miejsce zgrzani i zziajani. Rzucili 
się na ziemię w cieniu pobliskiego wiązu, by odpocząć 
i zapalić fajki.

— Podoba mi się to — oświadczył Tomek.
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— Mnie też.
— Powiedz, Huck, jeżeli znajdziemy tutaj skarb, to co 

zrobisz ze swoją częścią?
— Codziennie będę sobie kupował kawałek tortu 

i szklankę wody sodowej i będę chodził do każdego cyrku, 
który do nas przyjedzie. To dopiero będzie życie!

— I nic nie będziesz odkładał na przyszłość?
— A po co mam odkładać?
— No, żebyś miał później z czego żyć.
— To by się na nic nie zdało, bo kiedy pewnego dnia 

mój stary wróci do naszego miasta, to zaraz położy łapę 
na wszystkich pieniądzach, których nie zdążę wydać. 
Gwarantuję ci, że on by się szybko uporał z moim skarbem. 
A ty, Tomek, co zrobisz ze swoją połową?

— Kupię sobie nowy bęben, prawdziwy miecz, czerwony 
krawat i małego buldoga, a potem się ożenię.

— Ożenisz się?
— Aha!
— Tomek! Czyś ty zwariował?!
— Poczekaj tylko, a sam zobaczysz.
— Człowieku, przecież to jest najgorsze głupstwo, jakie 

można zrobić! Popatrz na moich starych. Nic, tylko się bili. 
Tłukli się dosłownie bez przerwy. Dobrze to pamiętam!

— I co z tego? Dziewczyna, z którą ja się ożenię, nie 
będzie się biła.
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— Daj spokój, Tomek! One wszystkie są takie same. 
Ty się lepiej poważnie zastanów. A jak się nazywa ta 
twoja dziewucha?

— To nie dziewucha, tylko dziewczyna.
— Wszystko jedno. I tak wychodzi na to samo. No więc 

jak ona się nazywa?
— Powiem ci kiedyś, ale jeszcze nie teraz.
— Jak chcesz, nie pali się. Tylko, że jak ty się ożenisz, to ja 

już zostanę zupełnie sam na świecie.
— Coś ty! Będziesz mieszkał razem z nami! No, ale teraz 

trzeba wstać i zabrać się do kopania.
Przez pół godziny pracowali w pocie czoła. Bez rezultatu. 

Męczyli się następne pół godziny — znowu nic. Pierwszy nie 
wytrzymał Huck:

— Czy oni zawsze tak głęboko zakopują? — wysapał.
— Czasami, ale nie zawsze. Na ogół nie. Chyba 

wybraliśmy złe miejsce.
Wybrali więc inne i zaczęli kopać na nowo. Szło im 

ciężko, ale praca posuwała się naprzód. Jakiś czas kopali 
w milczeniu. Wreszcie Huck oparł się na łopacie, otarł 
rękawem pot z czoła i zapytał:

— Gdzie chcesz kopać potem, gdy tu skończymy?
— Może zabierzemy się do tego starego drzewa 

na wzgórzu Cardiff, za domem wdowy Douglas?
— Zdaje się, że to będzie dobre miejsce. Ale czy wdowa 

nie odbierze nam skarbu? Przecież to jest jej ziemia.
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— Ha! Niech tylko spróbuje zabrać! Zakopany skarb 
należy do tego, kto go znalazł. Nieważne, na czyim 
był terenie.

To uspokoiło Hucka. Znowu podjęli pracę. Po pewnym 
czasie Huck powiedział:

— Do licha! Chyba znowu kopiemy w złym miejscu. 
Jak myślisz?

— Wiesz, Huck, to jest bardzo podejrzane. Nie rozumiem, 
dlaczego tym razem nie trafiliśmy na właściwe miejsce. 
Czasami przeszkadzają czarownice. Zdaje się, że to któraś 
z nich weszła nam w drogę.

— Bzdura! Przecież w dzień czarownice nie mają 
żadnej mocy!

— Prawda, nie przyszło mi to do głowy… Już wiem! 
Wiem, co jest grane! Ale z nas osły! Przecież najpierw trzeba 
sprawdzić, gdzie pada cień drzewa o północy, a dopiero 
potem kopać w tym miejscu!

— O kurczę, rzeczywiście! A myśmy się tu pocili jak 
dwa barany! Niech to diabli! Nie ma co, musimy tu przyjść 
w nocy. Taki kawał drogi. Będziesz mógł wyjść z domu?

— No pewnie! Musimy tu przyjść jeszcze dzisiaj, bo jak 
ktoś zobaczy te dziury, to zaraz zorientuje się, co jest grane 
i sprzątnie nam skarb sprzed nosa.

— W takim razie przyjdę dziś w nocy pod twój dom 
i będę miauczał.

— Dobrze. A teraz schowajmy te narzędzia w krzakach.
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Krótko przed północą chłopcy dotarli do umówionego 
miejsca. Siedzieli pod drzewem i czekali. Miejsce było 
odludne, a nocna, tradycyjna godzina duchów — groźna 
i uroczysta. Słychać było jakieś tajemnicze szepty wśród 
drzew; w mrocznych zakątkach czaiły się widma, w oddali 
głucho wył pies, grobowym głosem sekundował mu puchacz. 
Na chłopców powiało grozą. Milczeli, trwożnie rozglądając 
się wokół. Wreszcie uznali, że północ już nadeszła. 
Zaznaczyli miejsce, gdzie padał cień od księżyca i zaczęli 
kopać. Nadzieje ich rosły; z zapałem odrzucali kolejne 
warstwy ziemi. Dół był coraz głębszy, ale ilekroć łopata 
uderzała o coś twardego, a im serca zamierały z radosnego 
oczekiwania, spotykało ich nowe, bolesne rozczarowanie 
— był to tylko kamień albo korzeń. Wreszcie Tomek 
odezwał się:

— To nie ma sensu, Huck. Znowu kopiemy 
w złym miejscu.

— To niemożliwe. Przecież dokładnie 
odmierzyliśmy cień.

— Wiem, ale coś tu jest nie tak.
— Co może być nie tak?
— Nie zgadliśmy, kiedy była północ. Odmierzyliśmy cień 

za wcześnie albo za późno.
Huck upuścił łopatę.
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— Racja! — chwycił się za głowę. — Oczywiście! Nie ma 
co dalej kopać. Nigdy nie będziemy dokładnie wiedzieli, 
kiedy jest północ. A poza tym tutaj jest tak strasznie w nocy. 
Na pewno roi się tu od czarownic i duchów. Ciągle mi się 
zdaje, że coś stoi za mną, ale boję się odwrócić, bo może 
przede mną też czai się jakieś licho, które tylko czeka, żebym 
się odwrócił… Aż mnie ciarki przechodzą, jak o tym myślę.

— Ja też mam stracha. A w dodatku muszę ci powiedzieć, 
że jak zbójcy zakopują skarb, to zawsze kładą na nim 
nieboszczyka, żeby go pilnował…

— Jezus Maria!
— To prawda. Tysiąc razy o tym słyszałem.
— Tomek, ja nie chcę mieć do czynienia 

z nieboszczykami. Z nimi nie ma żartów. Zawsze 
sprowadzają jakieś kłopoty.

— Ja też nie chcę z nimi zaczynać. Jeszcze by ten, co tu 
leży, wystawił nagle czaszkę i zagadał do nas…

— Tomek! Proszę cię, daj spokój! To jest straszne!
— No chyba. Ja też się boję.
— Słuchaj, zostawmy to miejsce w spokoju i spróbujmy 

gdzie indziej.
— Dobra. Tak będzie najlepiej.
— Tylko gdzie?
Tomek myślał chwilę i powiedział:
— Nawiedzony dom! Tylko tam!
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— Dziękuję bardzo! Nie lubię takich domów. Duchy 
są jeszcze gorsze od nieboszczyków. Taki truposz może 
wprawdzie coś powiedzieć, ale przynajmniej nie plącze się 
koło ciebie w całunie, nie wygląda ci nagle przez ramię i nie 
zgrzyta zębami, jak to robią duchy. Tomek, tego bym nie 
wytrzymał… tego by nikt nie wytrzymał.

— No tak, ale duchy chodzą tylko w nocy, a jeśli będziemy 
kopali w dzień, to nic nam nie zrobią.

— Dobra, dobra. Sam wiesz, że do tego domu nikt nie 
odważa się wejść nawet w biały dzień.

— To tylko dlatego, że w tym domu został ktoś 
zamordowany. Ale przecież nikomu nie pokazał się 
tam żaden duch. Najwyżej widziano w oknach jakieś 
niebieskawe światełka…

— Możesz być pewien, Tomku, że gdzie się pokażą takie 
niebieskawe światełka, tam i duch jest blisko. Tylko duchy 
używają takich światełek.

— Wiem, ale w końcu pokazują się w dzień, a nie w nocy, 
więc czego tu się bać?

— W porządku, niech ci będzie. Zabierzemy się do tego 
nawiedzonego domu, chociaż to dosyć ryzykowna sprawa.

Tak rozmawiając, powoli schodzili ze wzgórza.  
Przed nimi, w oświetlonej księżycem dolinie, stał  
samotnie nawiedzony dom. Płot wokół niego dawno się 
już zawalił, bujne zielsko porastało próg, komin sypał się 
w gruzy, otwory okien ziały pustką po szybach i ramach, 
dach opadł z jednej strony niemal do ziemi.  
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Chłopcy pilnie patrzyli w okna, czy nie błyśnie w nich 
przypadkiem niebieskie światełko. Mówili do siebie szeptem, 
jak tego wymagała pora i okoliczności. Potem okrążyli 
dom wielkim łukiem i puścili się do domu przez gęsty las, 
porastający drugą stronę wzgórza Cardiff.

Rozdział XXVii
Następnego dnia koło południa chłopcy powrócili 

pod uschnięte drzewo, aby zabrać narzędzia. Tomek aż się 
palił, żeby jak najprędzej pójść do nawiedzonego domu. 
Zapał Hucka był dużo mniejszy. Nagle zawołał:

— Czekaj no, Tomek! Wiesz, jaki dzisiaj jest dzień?
Tomek przebiegł w myślach dni tygodnia i z przerażeniem 

spojrzał na Hucka.
— O kurczę! Zupełnie mi to wyleciało z głowy!
— Mnie też. Dopiero w tej chwili przypomniałem sobie, 

że dzisiaj jest piątek!
— Niech to diabli wezmą! Człowiek nigdy nie może 

być dość ostrożny. Ładnie byśmy się wpakowali, nie ma 
co mówić!

— Mogliśmy? Powiedz raczej: wpadlibyśmy na całego! 
Przecież piątek to pechowy dzień!

— Sam o tym wiem. Nie myśl, że ty pierwszy zrobiłeś 
to odkrycie.

— Wcale tego nie powiedziałem. Mówiłem coś takiego? 
No właśnie. A zresztą, pomijając piątek, miałem dziś w nocy 
okropny sen. Śniły mi się szczury.
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— Poważnie? To oznacza zmartwienie. Gryzły się?
— Nie.
— Chwała Bogu. Jeżeli się nie gryzą, to znaczy, 

że zmartwienie dopiero chodzi gdzieś za nami. Trzeba tylko 
dobrze uważać, a można mu się jeszcze wywinąć. W każdym 
razie chwilowo dajemy spokój naszej sprawie. Możemy się 
fajnie zabawić. Znasz Robin Hooda?

— Nie. A kto to jest?
— Ha! To był jeden z największych i najszlachetniejszych 

mężów, jacy w ogóle żyli w Anglii. Był zbójcą.
— Świetnie! Ja też chciałbym być zbójcą. A kogo 

on załatwiał?
— Tylko szeryfów, biskupów, bogaczy, królów i innych 

takich. Ale biedaków nigdy nie zaczepiał. Kochał ich i zawsze 
uczciwie dzielił się z nimi łupami.

— Klawy gość!
— No jasne! To był wzór cnót rycerskich. Dzisiaj nie 

ma już takich ludzi na świecie, możesz mi wierzyć. Jak 
mu jedną rękę zawiązali na plecach, to i tak drugą mógł 
każdego pokonać. A strzałą ze swojego cisowego łuku trafiał 
w monetę na kilometr.

— Co to jest cisowy łuk?
— Nie wiem. To po prostu jakiś łuk. A jak zdarzyło się, 

że przypadkiem nie trafił w sam środek monety, tylko trochę 
z boku, to siadał i klął. Więc zabawimy się w Robin Hooda. 
To kapitalna zabawa. Ja cię nauczę.
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Przez całe popołudnie bawili się w Robin Hooda, od czasu 
do czasu posyłając tęskne spojrzenia w stronę nawiedzonego 
domu i robiąc krótkie uwagi o planach na następny dzień. 
Gdy słońce poczęło się już chylić ku zachodowi, ruszyli do 
domu, przeskakując dla zabawy długie cienie drzew.

W sobotę, zaraz po obiedzie, zjawili się przy starym 
drzewie. Zapalili fajki, pogadali w cieniu, a potem pogrzebali 
trochę w wykopanej jamie. Robili to bez przekonania, ale 
Tomek powiedział, że często ludzie porzucali robotę, gdy 
zaledwie kilka centymetrów dzieliło ich od skarbu — potem 
przychodził ktoś inny i jednym pchnięciem łopaty zagarniał 
wszystko. Jednak i tym razem nie mieli szczęścia. Wzięli 
więc narzędzia na plecy i odeszli z czystym sumieniem, 
że uczciwie zrobili wszystko, co należało do obowiązków 
prawdziwych poszukiwaczy skarbów.

Stanęli przed nawiedzonym domem. W martwej ciszy, 
jaka tu panowała pod prażącymi promieniami słońca, była 
jakaś groza i niesamowitość. Samotność i opuszczenie tego 
strasznego miejsca działały tak przygnębiająco, że chłopcy 
przez chwilę nie mieli odwagi wejść do środka. Potem 
na kolanach podkradli się do drzwi i z drżeniem serca 
zajrzeli do wnętrza. Zobaczyli pokój bez podłogi, zarośnięty 
zielskiem, ściany odarte z tynku, resztki pieca, puste otwory 
okien, rozwalone schody i wszechobecną pajęczynę. Weszli 
ostrożnie, na palcach, z zapartym oddechem. Mówili 
szeptem, łowiąc uszami najlżejsze szmery; napięte mięśnie 
przygotowane były na pierwszy sygnał do ucieczki.
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Szybko jednak oswoili się z sytuacją i pozbyli strachu. 
Z wielkim zainteresowaniem dokładnie obejrzeli pokój, 
zachwyceni i zdziwieni swoją własną odwagą. Potem 
postanowili zajrzeć na górę. Oznaczało to odcięcie sobie 
drogi odwrotu, ale pokrzepiając się wzajemnie na duchu, 
rzucili narzędzia w kąt i weszli po rozwalonych schodach 
na górę. Ujrzeli taką samą ruinę, jak na dole. W rogu odkryli 
komórkę. Wyglądała bardzo tajemniczo i obiecująco, ale 
sprawiła im zawód, bo była pusta. Odwaga wróciła im w całej 
pełni. Właśnie postanowili zejść na dół i wziąć się do pracy, 
gdy nagle…

— Pst! — ostrzegł Tomek.
— Co takiego? — szepnął Huck, pobladły ze strachu.
— Słyszysz?
— Tak! Jezu! Uciekajmy!
— Cicho! Nie ruszaj się! Właśnie dochodzą do drzwi.
Chłopcy rzucili się na podłogę, przytknęli oczy do szpar 

pomiędzy deskami i leżeli w śmiertelnym strachu.
— Stanęli… Nie, idą dalej… Już są! Ani słowa, Huck! 

Boże! Chciałbym być daleko stąd!
Weszło dwóch mężczyzn. Obaj chłopcy poznali starego, 

głuchoniemego Hiszpana, który niedawno pojawił się 
w mieście, ale drugiego nigdy przedtem nie widzieli.

„Drugi” — był to jakiś obszarpany, brudny,  
rozczochrany drab, o odpychającym wyrazie twarzy.  
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Hiszpan miał na sobie szeroką pelerynę; długie, białe, 
skudlone włosy przykrywał mu stary rozłożysty kapelusz, 
oczy osłaniały wielkie zielone okulary, szczeciniasta broda 
była dawno nie strzyżona. Gdy wchodzili, „drugi” mówił coś 
ściszonym głosem. Potem usiedli na ziemi, twarzą do drzwi 
i oparli się plecami o ścianę. „Drugi” mówił dalej. Stawał się 
coraz bardziej pewny siebie i nie ściszał już głosu.

— Nie — powiedział — zastanowiłem się dobrze i nie 
piszę się na to. To niebezpieczna sprawa.

— Niebezpieczna! — warknął „głuchoniemy” 
Hiszpan, ku ogromnemu zdumieniu chłopców. — Jesteś 
zwykłym tchórzem!

Na ten głos chłopcy zmartwieli z przerażenia. Poznali go. 
To był pół-Indianin Joe!

Jakiś czas na dole panowała cisza. Potem odezwał się Joe:
— Nie ma chyba bardziej niebezpiecznej rzeczy, niż to, co 

teraz zrobiłem w mieście, i nic się nie wydało.
— To było co innego. Nad rzeką i żadnego domu 

w pobliżu. Zresztą jak się mogło wydać, jeśli nic nam z tego 
nie wyszło.

— Nie podoba mi się, że przychodzimy tu w biały dzień. 
Ktoś nas zobaczy i w końcu się połapią.

— Wiem, ale po tamtej robocie nie było lepszego miejsca 
na kryjówkę, niż ta chałupa. Fakt, że trzeba się wynieść z tej 
budy. Chciałem to zrobić już wczoraj, ale nie mogłem, bo te 
cholerne chłopaczyska bawiły się na wzgórzu i ciągle się 
tutaj gapiły.
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„Cholerne chłopaczyska” zadrżały przy tych słowach. 
Pomyśleli, jakie mieli szczęście, że przypomnieli sobie 
o piątku i postanowili zaczekać do następnego dnia. 
W duchu żałowali, że nie czekali jeszcze cały rok.

Obaj mężczyźni wydobyli przyniesione ze sobą jedzenie 
i w milczeniu zabrali się do posiłku. Po jakimś czasie odezwał 
się Indianin:

— Słuchaj, bracie, pójdziesz teraz nad rzekę, tam skąd 
przyszedłeś, i będziesz czekał, aż dam ci znać. Ja jeszcze raz 
spróbuję dostać się do miasta i rozejrzę się trochę. Do tej 
„niebezpiecznej” roboty weźmiemy się później. Najpierw 
muszę wybadać szanse i poczekać na odpowiedni moment. 
A potem — do Teksasu! Razem damy sobie radę.

Na tym stanęło. Po chwili zaczęli ziewać i Joe powiedział:
— Spać mi się chce jak diabli! Teraz twoja kolej 

na czuwanie.
Zaszył się w zielsko i wkrótce zaczął pochrapywać. 

Towarzysz trącił go kilka razy w ramię i chrapanie ustało. 
Niebawem wartownik także zaczął się kiwać, głowa opadała 
mu coraz niżej i niżej — po chwili obaj chrapali w najlepsze.

Chłopcy odetchnęli z ulgą. Tomek szepnął:
— Teraz! Chodźmy!
Huck odparł:
— Nie mogę! Dostałbym zawału serca, gdyby się obudzili!
Tomek parł do przodu, Huck ciągnął w tył.  

Wreszcie Tomek wolno i ostrożnie podniósł się sam.  
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Ale ledwie zrobił pierwszy krok, przegniła podłoga 
zaskrzypiała tak przeraźliwie, że padł plackiem na pół żywy 
ze strachu. Drugi raz już nie próbował. Leżeli, licząc wlokące 
się minuty, aż wreszcie zaczęło im się zdawać, że czas stanął 
w miejscu, a nawet wieczność zdążyła posiwieć. Wreszcie 
z ogromną radością zobaczyli, że słońce jednak zmierza 
ku zachodowi.

Jedno chrapanie ustało. Joe wstał, potoczył dokoła 
zaspanym wzrokiem, skrzywił się pogardliwie na widok 
towarzysza, śpiącego z głową na kolanach, trącił go nogą 
i powiedział:

— Hej, ty! Dobry z ciebie wartownik! Całe szczęście, 
że nic się nie stało!

— Do kata! Naprawdę spałem?
— Owszem. Ale teraz pora w drogę. Co robimy 

z resztą forsy?
— Nie wiem. Najlepiej zostawić ją tutaj, tak jak zawsze. 

Nie ma sensu włóczyć się z tym, dopóki nie wyniesiemy się 
całkiem na południe. Sześćset pięćdziesiąt sztuk srebra, jest 
co dźwigać.

— No, dobra. W takim razie trzeba będzie przyjść tutaj 
jeszcze raz.

— Najlepiej w nocy, tak będzie bezpieczniej.
— Dobrze. Wiesz co? Nie wiadomo, ile czasu upłynie, 

zanim nadejdzie odpowiednia chwila do wykonania naszego 
planu, a to nie jest najlepsze miejsce na przechowywanie 
pieniędzy. Tym razem trzeba je zakopać, i to dosyć głęboko.
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— Racja! — odparł kompan Joego.
Podszedł do komina, klęknął, wyjął cegłę z drugiej strony 

paleniska i wydobył woreczek, który zabrzęczał dźwięcznie. 
Wyjął z niego trzydzieści czy czterdzieści dolarów dla siebie, 
tyle samo dla Indianina i oddał mu woreczek. Joe klęknął 
w progu i zaczął grzebać w ziemi swoim potężnym nożem.

Chłopcy w jednej chwili zapomnieli o strachu i swoim 
fatalnym położeniu. Z błyszczącymi oczami śledzili każdy 
ruch Indianina. Co za nieprawdopodobne szczęście! Jego 
ogrom przechodził ich najśmielsze marzenia! Sześćset 
dolarów to była suma, która sześciu chłopców mogła 
zamienić w prawdziwych bogaczy! Co za piękne widoki 
dla poszukiwaczy skarbów! Już nie trzeba szukać miejsca 
do kopania! Raz po raz trącali się łokciami w niemym 
porozumieniu: „Czy teraz nie cieszysz się, że jesteś tutaj?”

Nóż Joego uderzył w coś twardego.
— Ejże! — zawołał.
— Co takiego? — zapytał jego kompan.
— Jakaś stara deska… Nie, to chyba skrzynia… Chodź no 

tutaj, pomożesz mi to wyjąć. Zobaczymy, co tam jest. Zaraz, 
czekaj… niechcący wybiłem dziurę w tej skrzyni…

Sięgnął ręką.
— Chłopie! To pieniądze!
Obaj z uwagą oglądali garść wydobytych monet. Były 

złote. Chłopcy na górze byli nie mniej przejęci i zachwyceni 
niż bandyci na dole.
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Kompan Joego odezwał się pierwszy:
— Z tym poradzimy sobie szybko. Za piecem leży jakaś 

stara łopata. Przed chwilą ją tam widziałem.
Skoczył i przyniósł porzucone narzędzia chłopców. Joe 

wziął łopatę, obejrzał ją uważnie, pokręcił głową, mruknął 
coś do siebie i zabrał się do roboty.

Wkrótce skrzynia była na wierzchu. Niezbyt wielka, okuta 
żelazem — musiała być kiedyś bardzo mocna, zanim czas ją 
nadwątlił. Przez chwilę oglądali skarb w niemym zachwycie.

— Człowieku, tu są grube tysiące! — powiedział pół-
Indianin.

— Podobno banda Murrela grasowała tu kiedyś przez 
jedno lato — zauważył jego kompan.

— Wiem o tym — odparł Joe. — Zdaje się, że to 
ich robota.

— Teraz nie musisz już zawracać sobie głowy 
tamtą sprawą.

Mieszaniec zmarszczył brwi.
— Nie znasz mnie. Zresztą nie wiesz, o co tak naprawdę 

chodzi w tej sprawie. Wcale nie o rabunek. To ma być zemsta. 
— Oczy błysnęły mu groźnie. — Potrzebuję do tego twojej 
pomocy. Gdy się z tym załatwimy, wtedy jazda do Teksasu! 
Wracaj do domu do swojej starej i bachorów. Czekaj tylko 
na mój znak.

— Niech i tak będzie. A co z tym zrobimy? Zakopiemy 
z powrotem?
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— Tak — (Zachwyt na górze). — Nie! Do diabła, 
nie! — (Głębokie rozgoryczenie na górze). — Omal nie 
zapomniałem. Na tej łopacie była świeża ziemia! — (Chłopcy 
umierają ze strachu). — A w ogóle co tutaj robi motyka 
i łopata? Kto to przyniósł? Widziałeś coś, albo słyszałeś? 
Zakopać, żeby tu wrócili i zobaczyli świeżą ziemię? Nie ma 
głupich! Zabierzemy to do mojej kryjówki.

— Tak, rzeczywiście! Sam mogłem na to wpaść. Masz 
na myśli numer pierwszy?

— Nie. Numer drugi. Pod krzyżem. Pierwszy jest 
niebezpieczny, za dużo ludzi się tam kręci.

— W porządku. Hej, już się ściemnia. Możemy stąd iść.
Pół-Indianin wstał i kolejno obszedł wszystkie okna, 

wyglądając ostrożnie na zewnątrz i oceniając sytuację. 
Nagle powiedział:

— Kto mógł przynieść tutaj te narzędzia? Może ktoś jest 
na górze?

Chłopcy zamarli z przerażenia. Mieszaniec wziął nóż, 
przez chwilę stał niezdecydowany i… skierował się w stronę 
schodów. Chłopcom przyszła na myśl komórka, ale ze 
strachu nogi odmówiły im posłuszeństwa. Joe szedł powoli 
po skrzypiących schodach. Sytuacja stawała się rozpaczliwa. 
Pod wpływem grozy położenia chłopcy odzyskali naraz siły 
i już mieli skoczyć do komórki, gdy nagle — trach! Rozległ 
się trzask zbutwiałych desek i Joe znalazł się na ziemi wśród 
szczątków zawalonych schodów. Pozbierał się, klnąc na czym 
świat stoi.
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— Po kiego diabła się tam pchasz? — powiedział 
lekceważąco jego kompan. — Jeśli nawet ktoś tam jest, to 
niech sobie siedzi do samej śmierci. Albo niech teraz skacze 
i skręci kark. Co nam do tego? Za piętnaście minut będzie 
już zupełnie ciemno; niech sobie idzie za nami, jeśli ma 
ochotę. Proszę bardzo. Zresztą jestem przekonany, że ten, 
kto zostawił te narzędzia, kiedy nas zobaczył, pomyślał, że to 
duchy albo diabły i wiał stąd, aż się za nim kurzyło.

Joe mruczał jeszcze gniewnie, ale przyznał, że resztki dnia 
trzeba wykorzystać na przygotowanie się do drogi. W kilka 
chwil potem wymknęli się z domu i pod osłoną zmroku 
ponieśli skrzynię ku rzece.

Tomek i Huck podnieśli się, bladzi jeszcze ze strachu, 
i z ogromną ulgą przez szpary w ścianach patrzyli 
za odchodzącymi. Nie mieli najmniejszego zamiaru iść 
za nimi. Byli szczęśliwi, że udało im się cało wyjść z tej 
przygody. Z niemałym trudem zeszli na dół i popędzili 
do miasta. Nie mówili wiele. Za to porządnie wściekali się 
na samych siebie. Mieć takiego pecha! Gdyby nie te przeklęte 
narzędzia, Joe nic by nie podejrzewał. Ukryłby złoto i srebro 
tam, gdzie były przedtem, zająłby się załatwianiem swojej 
zemsty, a przez ten czas skarb dyskretnie by się ulotnił. Co 
za pech z tymi narzędziami!

Postanowili mieć Hiszpana na oku, gdyby pokazał się 
w mieście. Przysięgli sobie, że pójdą za nim pod „numer 
drugi” choćby do samego piekła.
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Naraz przerażające podejrzenie przeszyło mózg Tomka:
— Zemsta? Huck! Czy on miał na myśli nas?!
— Chyba nie… — pod Huckiem ugięły się kolana.
Zastanawiali się nad tym przez całą drogę. Kiedy 

wchodzili do miasta, byli już zgodni co do tego, że Indianin 
prawdopodobnie myślał o kimś innym, zaś w najgorszym 
razie chodziło mu tylko o Tomka, bo to właśnie on zeznawał 
w sądzie…

Tomek wcale nie poczuł się pocieszony myślą, że jedynie 
jemu grozi niebezpieczeństwo. Uważał, że o wiele 
większą pociechą byłoby mieć w niebezpieczeństwie 
jakieś towarzystwo.

Rozdział XXViii
Przygody tego dnia dręczyły Tomka w nocy w postaci 

koszmarnych snów. Cztery razy miał już skarb w rękach 
i cztery razy rozpływał mu się on w nicość. Za każdym  
razem budził się gwałtownie i przeżywał gorycz 
rozczarowania. Gdy wczesnym rankiem, leżąc w łóżku,  
zaczął przypominać sobie szczegóły wyprawy do 
nawiedzonego domu, nie mógł odtworzyć ich dostatecznie 
wyraźnie. Wszystkie wydarzenia zasnuły się lekką 
mgiełką nierealności, jakby działy się w innym świecie lub 
w zamierzchłej przeszłości. Potem przyszło mu na myśl, 
że cała ta przygoda po prostu mu się przyśniła. Potwierdzał 
to jeden bardzo poważny argument: widział wtedy taką 
ogromną ilość pieniędzy, że to nie mogła być prawda.  
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Do tej pory nigdy w życiu nie widział naraz więcej niż 
pięćdziesiąt dolarów i jak wszyscy chłopcy w jego wieku 
i jego sytuacji majątkowej, uważał wszelkie wzmianki 
o „setkach” i „tysiącach” za piękne wymysły dorosłych. 
Nigdy nie przyszło mu do głowy, że ktoś może naprawdę 
posiadać olbrzymią sumę stu dolarów. Jego wyobrażenie 
skarbu sprowadzało się w gruncie rzeczy do wizji garści 
kilkucentowych monet oraz garnca czegoś wspaniałego, 
fantastycznego i nieuchwytnego.

Jednak im uporczywiej rozmyślał nad swoją przygodą, 
tym jaśniej i wyraźniej stawała mu przed oczami. Wreszcie 
zaczął podejrzewać, że to może nie był sen. Tej niepewności 
trzeba się było jak najszybciej pozbyć. Tomek w biegu 
połknął śniadanie i poleciał szukać Hucka.

Znalazł go siedzącego nad rzeką i melancholijnie 
pluskającego nogami w wodzie. Minę miał niewyraźną. 
Tomek postanowił zaczekać, aż Huck sam zacznie mówić 
o wczorajszym dniu. Jeżeli nic nie powie, będzie wiadomo, 
że to wszystko było tylko snem.

— Cześć, Huck!
— Cześć.
Minuta milczenia.
— Wiesz, Tomek, gdybyśmy te przeklęte graty zostawili 

koło drzewa, pieniądze byłyby już nasze. Wściec się można!
— Więc to nie sen, nie sen! Tak bardzo chciałem, żeby to 

była prawda! Słowo daję!
— Co nie jest snem?
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— No, ta wczorajsza historia. Wydawało mi się, że to sen.
— Ładny mi sen! Gdyby się schody nie zawaliły, to 

rzeczywiście spalibyśmy już snem wiecznym! Całą noc 
prześladował mnie ten zielonooki diabeł hiszpański, żeby 
go pokręciło!

— Ale nie tak od razu. Najpierw musimy go wytropić 
i znaleźć skarb, a potem może go pokręcić.

— Coś ty, Tomek! Nigdy go nie znajdziemy. Taka okazja 
trafia się tylko raz w życiu, a myśmy ją zmarnowali. A jeśli 
znowu spotkam się oko w oko z tym cholernym mieszańcem, 
to na pewno padnę trupem.

— Ja pewnie też. Ale pomimo to chciałbym go jeszcze raz 
zobaczyć i pójść za nim do „numeru drugiego”.

— Właśnie, ten „numer drugi”… Co to może być, 
jak myślisz?

— Nie mam pojęcia. Ciemna sprawa. Słuchaj, Huck, 
a może to numer domu?

— Raczej nie… A jeśli nawet, to na pewno nie w naszej 
dziurze, bo tutaj domy nie mają numerów.

— Prawda! Czekaj, niech pomyślę. Ha! A numer pokoju 
w gospodzie, co?

— Wiesz!… To jest niezły pomysł! U nas są tylko dwie 
gospody, więc łatwo to sprawdzimy.

— Poczekaj chwilę, Huck, zaraz wrócę.
Tomek zniknął. Nie bardzo lubił pokazywać się publicznie 

w towarzystwie Hucka. Nie było go pół godziny.  
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Przez ten czas zdążył sprawdzić, że w lepszej gospodzie 
numer drugi od dawna zajęty jest przez jakiegoś młodego 
adwokata, za to w gorszej gospodzie numer drugi okryty 
był tajemnicą. Syn właściciela powiedział mu, że ten pokój 
jest stale zamknięty na klucz. Wchodzą tam i wychodzą 
tylko w nocy, nigdy w ciągu dnia. Nawet sam chciał kiedyś 
sprawdzić, co się za tym kryje, ale dał sobie spokój. Doszedł 
do wniosku, że pod numerem drugim straszy. Ostatniej nocy 
widział tam małe światełko.

— Tyle się dowiedziałem — relacjonował Tomek. — Zdaje 
mi się, że to jest właśnie ten „numer drugi”, którego szukamy.

— Chyba tak. Co teraz zrobimy?
— Muszę pomyśleć.
Długo myślał, wreszcie powiedział:
— Słuchaj, zrobimy tak: tylne drzwi tego pokoju 

wychodzą na ślepą uliczkę między gospodą a starą cegielnią. 
Przyniesiesz wszystkie klucze, jakie tylko zdołasz gdzieś 
wygrzebać, ja wezmę klucze ciotki, i w pierwszą ciemną 
noc spróbujemy dostać się pod numer drugi. Tylko uważaj 
na Indianina, bo pamiętasz, jak mówił, że będzie się kręcił 
po mieście, żeby szukać okazji do zemsty. Jeśli go zobaczysz, 
idź za nim. Jeżeli nie pójdzie do gospody, to znaczy, 
że „numer drugi” jest gdzie indziej…

— Jezus Maria! Ja sam za nim nie pójdę!
— Przecież to będzie w nocy. On cię nie zobaczy, a gdyby 

nawet, to i tak o nic nie może cię podejrzewać.
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— Niech będzie, pójdę za nim… Ale musi być bardzo 
ciemno. Nie… Nie pójdę… A zresztą — spróbuję!

— Huck, w ciemności i ja bym poszedł za nim! Pomyśl 
tylko: on może stwierdzić, że z zemsty nici, i od razu pójdzie 
zabrać pieniądze, co wtedy?

— Hm, to prawda. Dobra! Pójdę za nim, koniec gadania!
— No, teraz mówisz do rzeczy! Tego, Huck, nie wolno 

nam popuścić. Musimy się trzymać i nie rezygnować!

Rozdział XXiX
Wieczorem Tomek i Huck byli gotowi do wyprawy. 

Kręcili się pod gospodą prawie do dziewiątej. Jeden z daleka 
obserwował ślepą uliczkę, drugi pilnował drzwi gospody. 
Nikt nie pojawił się w uliczce; nikt podobny do Hiszpana nie 
wszedł do gospody ani z niej nie wyszedł.

Zapowiadała się jasna noc. Tomek poszedł więc do domu. 
Umówili się, że gdyby się odpowiednio ściemniło, Huck 
przyjdzie pod dom i zamiauczy; wtedy Tomek wymknie się 
po cichu i razem spróbują kluczy. Ale noc była jasna. Wobec 
tego Huck koło północy opuścił posterunek i poszedł do 
łóżka, czyli położył się spać w beczce po cukrze.

Wtorek nie sprzyjał młodym tropicielom; środa  
również nie. Za to czwartek zapowiadał się znacznie lepiej. 
Tomek wcześnie wymknął się z domu. Zabrał ze sobą starą 
latarkę ciotki i duży ręcznik do osłonięcia światła. Ukrył to 
wszystko w beczce Hucka i stanął na warcie.  
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Na godzinę przed północą zamknięto gospodę i pogaszono 
w niej światła — ostatnie w całej okolicy. Hiszpan się nie 
pokazał, uliczką nikt nie przechodził. Warunki były jak 
najbardziej sprzyjające. Wokół panowała nieprzenikniona 
ciemność. Głęboką ciszę od czasu do czasu przerywały tylko 
dalekie pomruki grzmotów.

Tomek wydobył latarkę, zapalił ją w beczce, osłonił 
szczelnie ręcznikiem i dwaj poszukiwacze przygód podkradli 
się pod gospodę. Huck stanął na straży, a Tomek po omacku 
wszedł w ślepą uliczkę. Nastąpiła długa chwila pełnego 
trwogi oczekiwania. Huck pragnął zobaczyć już światło 
latarki, bo chociaż na ten znak do działania dostałby od 
razu gęsiej skórki ze strachu, ale przynajmniej byłby pewny, 
że Tomek żyje jeszcze.

Zdawało mu się, że całe godziny upłynęły od chwili, 
gdy rozstał się z Tomkiem. Może zemdlał? Może już 
nie żyje? Może dostał zawału serca ze strachu i emocji? 
Pod wpływem wielkiego napięcia nerwów, sam o tym nawet 
nie wiedząc, Huck przysuwał się coraz bliżej do ślepej uliczki. 
Przewidywał najgorsze rzeczy, był pewien, że lada chwila 
nastąpi jakaś straszliwa katastrofa, w której wyzionie ducha. 
Co prawda, nie bardzo już miał co wyzionąć, bo duch uciekł 
mu w pięty, a serce łomotało jak parowóz. Nagle: błysk latarki 
— obok niego w szalonym pędzie przegalopował Tomek.

— Uciekaj, bo zginiesz! Uciekaj!!
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Nie musiał tego powtarzać. Jeden raz najzupełniej 
Huckowi wystarczył. Zanim Tomek wykrzyknął swoje 
ostrzeżenie po raz drugi, Huck gnał już z prędkością 
superekspresu. Zatrzymali się dopiero przy starej szopie koło 
opuszczonej rzeźni, na drugim końcu miasta. Ledwie jej 
dopadli, zerwała się burza i lunął deszcz. Dopiero po dłuższej 
chwili, gdy się nieco uspokoili, Tomek zdał relację 
z wydarzeń:

— Huck, mówię ci, to było koszmarne! Próbuję kluczy, 
raz takiego, raz innego; staram się to robić jak można 
najciszej, ale one tak zgrzytają, że ze strachu omal nie padłem 
na miejscu. W dodatku żaden nie pasował. Naraz, niechcący 
nacisnąłem klamkę, i proszę, drzwi się otwierają! Wcale 
nie były zamknięte! Wpadam do środka, ściągam ręcznik 
z latarki i… Matko Boska!

— Co? Co? Co zobaczyłeś?
— Huck, o mały włos wlazłbym na rękę pół-Indianinowi!
— Żartujesz?!
— Poważnie! Leżał na podłodze z plastrem na oku, 

z rozłożonymi szeroko rękami i spał jak zabity.
— Jezus Maria! I co? Obudził się?
— Ani drgnął. Pijany jak bela. Porwałem ręcznik i w nogi!
— Ja bym nie pomyślał o ręczniku w takiej chwili.
— Ja musiałem pomyśleć. Dałaby mi ciotka, gdybym 

go zgubił!
— A widziałeś skrzynię?



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2815Przygody Tomka Sawyera Tekst oryginalny

— Nie miałem czasu rozglądać się po pokoju. Nie 
widziałem ani skrzyni, ani krzyża, ani w ogóle nic 
szczególnego; tylko przy Indianinie stała na podłodze butelka 
i blaszany kubek. Aha, były tam jeszcze dwie beczki i kupa 
flaszek. Wiesz już teraz, co tam w tym pokoju straszy?

— No?
— Wódka straszy! Może wszystkie gospody, które 

ogłaszają, że nie podają alkoholi, mają taki pokój, w którym 
straszy? Co, Huck, jak myślisz?

— To całkiem możliwe. Kto by to pomyślał? Ale wiesz, 
teraz, gdy Joe leży pijany, można by spróbować zgarnąć 
tę skrzynię…

— Tak? No to sam spróbuj.
Huck zatrząsł się dziwnie.
— Ja? Niech mnie Bóg broni!
— Ja też nie. Jedna butelka to dla takiego Indianina 

za mało. Gdyby ich było trzy, to co innego. Wtedy bym 
się odważył.

Po dłuższej chwili namysłu Tomek dodał: — Słuchaj, 
Huck. Spróbujemy jeszcze raz, ale dopiero wtedy, gdy 
będziemy mieć absolutną pewność, że Indianina tam nie ma. 
To za wielkie ryzyko. Teraz będziemy czuwali każdej nocy 
i kiedy na własne oczy zobaczymy, że on wyszedł, wtedy 
wpadniemy tam i zabierzemy skrzynię.

— Świetnie! Ja mogę czuwać dzisiaj do rana i w ogóle 
przez wszystkie następne noce, ale za to ty zrobisz resztę.
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— Owszem, zrobi się. Ty masz tylko przyjść pod dom 
ciotki i zamiauczeć. Gdybym spał, rzuć w okno garść żwiru 
— to mnie obudzi.

— Super!
— No, Huck, burza przeszła, idę do domu. Za trzy 

godziny będzie dzień. A ty wracasz tam i będziesz pilnował, 
co?

— Dałem słowo, to dotrzymam. Będę pilnował tej 
gospody, choćby przez cały rok. W dzień się wyśpię, a w nocy 
będę czuwać.

— Wspaniale. A gdzie będziesz spał?
— U Bena Rogersa w stodole. On mi pozwala, a wuj Jake 

— Murzyn jego ojca — nie ma nic przeciwko temu. Noszę 
czasem wodę za wuja Jake’a, gdy mnie o to poprosi, a czasem, 
gdy ja go poproszę, daje mi coś do jedzenia. Wiesz, Tomek, 
to bardzo poczciwy Murzyn. On mnie lubi, bo nie zadzieram 
nosa, że jestem biały. Nieraz siedzimy razem i jemy z jednej 
miski. Ale nie mów tego nikomu. Gdy człowiek jest głodny, 
robi czasem rzeczy, których nie zrobiłby kiedy indziej.

— W porządku, Huck. Więc ustalamy, że w ciągu dnia 
nie jesteś mi potrzebny i możesz spać, ile chcesz. Nie będę ci 
przeszkadzał. Ale jeżeli w nocy coś zauważysz, przybiegasz 
pod mój dom i miauczysz.

Rozdział XXX
W piątek rano Tomek usłyszał radosną nowinę,  

że do miasteczka powróciła rodzina sędziego Thatchera. 
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Od razu pół-Indianin Joe i jego skarb zeszli na drugi plan, 
a pierwsze miejsce niepodzielnie zajęła Becky. Spotkali 
się i spędzili kilka wspaniałych godzin, bawiąc się z całą 
gromadą innych dzieci ze szkoły w różne ciekawe gry. Dzień 
ten został ukoronowany piękną niespodzianką: Becky tak 
długo nudziła matkę, aż ta zgodziła się, aby od dawna już 
obiecywany i ciągle odkładany piknik odbył się następnego 
dnia. Szczęście dziewczynki nie miało granic, a i Tomek 
przyjął tę wiadomość z nie mniejszym zachwytem.

Nim słońce zaszło, rozesłano zaproszenia i od razu 
zawrzało wśród miasteczkowej dzieciarni. Rozpoczęły się 
gorączkowe przygotowania. Dzieci przeżywały przedsmak 
czekającej ich radości. Tomek był tak podekscytowany, 
że długo nie mógł zasnąć w nocy. Liczył na to, że usłyszy 
miauczenie Hucka, i że następnego dnia olśni Becky i innych 
wycieczkowiczów swoim zdobytym skarbem. Ale kot 
nie zamiauczał.

Wreszcie nadszedł ranek. Około godziny dziesiątej w domu 
sędziego Thatchera zebrała się wesoła i hałaśliwa czereda. 
Wszystko było gotowe do wymarszu. Dorośli nie chcieli psuć 
dzieciom zabawy swoją obecnością. Stwierdzono, że dzieciaki 
będą zupełnie bezpieczne pod opiekuńczymi skrzydłami 
kilku osiemnastoletnich panienek i o parę lat starszych 
młodzieńców. Niebawem główna ulica miasteczka zaroiła się 
od roześmianych dzieci, niosących koszyczki z prowiantem. 
Na wycieczkę wynajęto stary statek parowy, więc radość była 
szalona. Sid leżał chory i musiał zostać w domu.  
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Mary również została w domu, aby dotrzymać mu 
towarzystwa. Przy pożegnaniu pani Thatcher powiedziała 
do Becky:

— Na pewno późno wrócicie. Może lepiej będzie, 
jeżeli zanocujesz u którejś z koleżanek, mieszkającej 
bliżej przystani?

— Przenocuję u Susy Harper, dobrze, mamusiu?
— Świetnie! Uważaj na siebie i nie spraw państwu 

Harperom kłopotu.
Gdy już szli ulicą, Tomek powiedział do Becky:
— Wiesz, co? Zamiast iść do Harperów, skoczymy 

na wzgórze i zostaniemy na noc u wdowy Douglas. 
Na pewno będzie miała lody. U niej prawie codziennie są 
lody, całe mnóstwo lodów! Ucieszy się, kiedy nas zobaczy!

— To jest kapitalny pomysł!
Ale zaczęła coś rozważać i wreszcie spytała:
— A co na to powie mama?
— A skąd będzie o tym wiedziała?
Dziewczynka znowu zastanowiła się głęboko.
— Wydaje mi się, że to nie jest w porządku… — rzekła 

z wahaniem.
— E tam! Głupstwo! Przecież mama o niczym się nie 

dowie, więc o co chodzi? Twoja mama chce tylko, żeby ci się 
nic nie stało i żebyś spała w dobrym miejscu, tak? Ręczę ci, 
że sama kazałaby ci iść do pani Douglas, gdyby jej to przyszło 
do głowy. Na pewno!
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Niezwykła gościnność wdowy Douglas była zbyt kuszącą 
przynętą. Toteż wsparta namowami Tomka odniosła 
całkowite zwycięstwo. Postanowili nikomu nic nie mówić 
o tych planach.

Nagle Tomek przypomniał sobie, że Huck może 
właśnie tej nocy zamiauczeć pod oknem. Ta myśl zepsuła 
jego radosny nastrój. Ale nie mógł wyrzec się frajdy, jaką 
sprawiała mu wycieczka z Becky i planowany nocleg 
u wdowy Douglas. Zresztą dlaczego miałby się tego 
wyrzekać? Zeszłej nocy sygnału nie było, więc kto zaręczy, 
że będzie akurat dzisiaj? Tak rozumował i pewność 
wspaniałej wycieczki przeważyła niepewność skarbu. 
Zwyczajem wszystkich chłopców postanowił przechylić się 
na stronę tego, co go bardziej pociągało, i w ogóle przez cały 
dzień nie myśleć o skrzyni.

Trzy kilometry powyżej miasta statek zatrzymał się 
w miejscu, gdzie rzeka tworzyła rodzaj otoczonej lasem 
zatoki. Zarzucono kotwiczkę. Hałastra wysypała się na brzeg 
i wkrótce cały okoliczny las rozbrzmiewał okrzykami, 
piskiem i śmiechem. Wreszcie mali wycieczkowicze, zgrzani, 
zmęczeni i głodni jak wilki, zaczęli powoli wracać do obozu. 
Natychmiast przystąpili do niszczenia przywiezionych 
zapasów. Po uczcie przyszła pora na odpoczynek i pogawędki 
w cieniu drzew. Nagle ktoś rzucił hasło:

— Hej! Zwiedzamy pieczary! Kto idzie?
Wszyscy mieli ochotę. Rozdzielono kilka paczek  

świec i towarzystwo zaczęło wspinać się na wzgórze.  
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Wejście do grot było wysoko na zboczu i miało kształt litery 
A. Olbrzymie dębowe drzwi nie były zamknięte. Prowadziły 
one do niewielkiej, mrocznej, zimnej i wilgotnej pieczary 
o wysokich wapiennych ścianach.

Dzieci znalazły się pod urokiem jakiejś tajemniczej siły, 
która biła z tych potężnych sklepień. Z jednej strony widziały 
oświetloną słońcem zieloną dolinę, z drugiej posępną czerń 
korytarzy prowadzących w głąb ziemi. Wkrótce jednak 
oswoiły się z tym nastrojem i rozpoczęły zwykłe wrzaski 
i dokazywania. Gdy ktoś zapalił świecę, wszyscy rzucali 
się na niego gasić; waleczny obrońca świecy bohatersko 
odpierał atak, dopóki nie zgaszono mu jej lub nie wytrącono 
z ręki. Wówczas następował nowy wybuch śmiechu i nowa 
gonitwa. Ale wszystko na świecie ma swój koniec. Pochód 
ruszył stromym korytarzem dalej w dół. Rój chwiejnych, 
migotliwych światełek delikatnie rozświetlał wysokie ściany 
skalne. Korytarz miał około dwóch metrów szerokości. 
Co parę kroków rozchodziły się od niego inne — mniejsze 
i większe — korytarze.

Pieczary Mac Dougala były ogromnym labiryntem 
krętych chodników, które zbiegały się, rozwidlały i nie 
wiadomo gdzie się kończyły. Mówiono, że całymi dniami 
i nocami można błądzić wśród tej plątaniny rozpadlin, 
szczelin i podziemnych grot, a jeszcze nie dotrzeć do końca 
pieczar; że można iść ciągle w dół i w dół, w głąb ziemi 
i nigdy nie wydostać się na światło dzienne. Nie było  
takiego człowieka, który by znał całe pieczary.  
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Tak naprawdę nikt ich dobrze nie znał. Dokładne zbadanie 
obszaru labiryntu graniczyło z niemożliwością. Większość 
okolicznych mieszkańców znała tylko niewielką część 
pieczar, zwykle zwiedzaną przez turystów i nawet najwięksi 
śmiałkowie nie odważali się zapuszczać na teren nieznany. 
Tomek Sawyer znał te podziemia tak samo, jak każdy inny.

Wycieczka przeszła górnym korytarzem niecały kilometr, 
po czym grupki i pary zaczęły się odrywać od głównego 
orszaku i zagłębiać w mijane odgałęzienia. Przebiegali 
posępne korytarze i straszyli się wzajemnie, wyskakując 
niespodziewanie w miejscach, gdzie chodniki znowu się 
spotykały. Można było zniknąć innym z oczu na całe pół 
godziny, nie wychodząc poza teren, który się znało.

Wreszcie grupki jedna po drugiej zaczęły wracać do 
wylotu pieczar. Zziajane, rozbawione, ochlapane świecami 
i umazane gliną dzieci były zdumione, że w pieczarach tak 
szybko zleciał im czas — na dworze zapadał już wieczór. Od 
pół godziny dzwon okrętowy wzywał do powrotu na statek. 
Gdy wśród śmiechów i nawoływań, odbijali od brzegu 
w drogę powrotną, nikt nie żałował straconego dnia, prócz 
jednego może kapitana.

Kiedy światła statku mijały przystań, Huck był 
już na posterunku. Nie słyszał głosów na pokładzie, 
bo śmiertelnie zmęczona dzieciarnia zachowywała się 
cicho i potulnie. Dziwił się, co to za statek i dlaczego nie 
zatrzymuje się w przystani, ale szybko przestał o nim myśleć 
i zajął się własnymi sprawami.
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Noc była chmurna i ciemna. Minęła dziesiąta. Umilkły 
turkoty wozów, rzadkie światła poczęły gasnąć, ostatni 
przechodnie zniknęli, miasteczko poszło spać, zostawiając 
małego wartownika sam na sam z milczeniem i duchami. 
Minęła jedenasta i pogasły światła gospody. Zrobiło się 
zupełnie ciemno.

Huck czekał. Czas dłużył mu się niczym wieczność, 
a ciągle nic się nie działo. Zaczęło go ogarniać zwątpienie. 
Na co tu czekać? Komu się to przyda? Może lepiej dać temu 
spokój i iść spać?

Naraz doleciał go jakiś dźwięk. W jednej chwili cały 
zamienił się w słuch. Cichutko otworzyły się drzwi 
wychodzące na ślepą uliczkę. Huck uskoczył za róg cegielni 
i przywarł do ściany. Dwóch mężczyzn przeszło tuż koło 
niego. Jeden wyglądał tak, jakby coś dźwigał pod pachą. 
To pewnie skrzynia! Wynoszą skarb!! Jak w takiej sytuacji 
zawiadomić Tomka?! Nim dobiegnie pod jego okno, 
mężczyźni ulotnią się ze skrzynką. A wtedy szukaj wiatru 
w polu! Nie, on musi ich pilnować. Pójdzie za nimi 
pod osłoną nocy i wyśledzi, dokąd zaniosą skarb. Po tej 
krótkiej naradzie z samym sobą, Huck wyszedł zza cegielni i, 
zachowując bezpieczną odległość, na bosaka, cicho jak kot, 
podążył za dwójką mężczyzn.

Poszli ulicą nad rzeką, minęli ostatnie miejskie 
zabudowania, a potem skręcili na ścieżkę, wiodącą 
na wzgórze Cardiff. Okrążyli dom starego Walijczyka, stojący 
w połowie drogi na szczyt wzgórza. Wspinali się coraz wyżej.
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„Dobrze — pomyślał Huck — chcą go zakopać 
w starym kamieniołomie”.

Ale nie zatrzymali się przy kamieniołomie. Minęli 
go i dalej szli w górę. Potem skręcili na wąską ścieżkę, 
prowadzącą wśród wysokich zarośli i nagle zniknęli 
w ciemności. Huck przyspieszył kroku. Wkrótce przystanął 
i zaczął nasłuchiwać. Nie usłyszał nic, oprócz bicia własnego 
serca. Ze wzgórza doleciało go dalekie pohukiwanie sowy 
— zła wróżba! Ale kroków mężczyzn nie było słychać. Boże, 
więc wszystko na nic? Właśnie miał ruszyć dalej, gdy wtem, 
w odległości zaledwie kilku kroków od niego, ktoś chrząknął. 
Huckowi serce podskoczyło do gardła, lecz mężnie zepchnął 
je na właściwe miejsce. Stał w miejscu i trząsł się niczym 
w ataku febry, przy okazji zrobiło mu się dziwnie słabo. Tylko 
czekał, kiedy upadnie. Na szczęście wiedział, gdzie jest. Stał 
o pięć kroków od ogrodzenia domu wdowy Douglas.

„Bardzo dobrze — pomyślał — niech tu zakopią, będzie 
łatwo znaleźć”.

Nagle pół-Indianin odezwał się cichym, ledwie 
dosłyszalnym głosem:

— Niech ją szlag trafi! Zdaje się, że ma gości. Jest już 
późno, a jeszcze pali się światło.

— Nic nie widzę.
To był głos „drugiego” włóczęgi z nawiedzonego  

domu. Hucka poraził śmiertelny strach. A więc to  
miała być „zemsta” Joego! Pierwszą jego myślą było  
uciec z tego miejsca jak najprędzej.  
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Ale zaraz przypomniał sobie, że wdowa Douglas zawsze 
była dobra dla niego. A oni może przyszli ją zamordować! 
Gdyby chociaż miał na tyle odwagi, żeby ją ostrzec! Wiedział 
jednak, że się nie odważy, bo oni mogliby go zobaczyć 
i dorwać w swe łapy. Wszystkie te myśli lotem błyskawicy 
przebiegły głowę Hucka. Usłyszał odpowiedź Indianina:

— Bo krzaki ci zasłaniają widok. Chodź tu… no, 
widzisz już?

— Tak. Najwyraźniej ma gości. Lepiej dajmy temu spokój!
— Dać spokój! Teraz, kiedy odchodzę stąd na zawsze! 

Dać spokój i już nigdy nie mieć okazji? Mówię ci jeszcze 
raz: gwiżdżę na jej pieniądze. Możesz je sobie wziąć. Ale jej 
mąż potraktował mnie jak ostatniego psa. Był sędzią pokoju 
i to on ciągle pakował mnie za kraty za włóczęgostwo. 
Ale to jeszcze nie wszystko! Kazał mnie wychłostać!! 
Wychłostać przed więzieniem jak Murzyna!… Publicznie, 
na oczach całego miasta!… Wychłostać! — Rozumiesz? Jego 
szczęście, że umarł, nim wyszedłem z więzienia. Ale ona mi 
za to zapłaci!

— Chyba jej nie zabijesz?! Nie zrobisz tego!
— Zabić? A kto mówi o zabiciu? Zabiłbym jego, gdyby 

żył, ale nie ją. Jeśli się mścisz na kobiecie, to jej nie zabijasz, 
durniu! Trzeba ją oszpecić. Obciąć nos i ponacinać uszy — 
jak świni!

— O Boże, to przecież…
— Nikt cię nie pyta o zdanie! Zachowaj je dla siebie, tak 

będzie dla ciebie najbezpieczniej. Przywiążę ją do łóżka… 
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Jeżeli wykrwawi się na śmierć, to już nie moja wina… 
Płakał po niej nie będę. Jesteś moim przyjacielem i musisz 
mi pomóc. Sam nie dałbym sobie rady. Zresztą po to cię tu 
wziąłem… Zrobisz to dla mnie… I nie próbuj uciekać — 
zabiję cię, nim zdążysz się odwrócić. Rozumiesz? A jeżeli 
zabiję ciebie, to wdowę też załatwię, i nikt nie będzie 
wiedział, kto to zrobił.

— No cóż, jeśli już tak musi być, to bierzmy się do roboty. 
Im prędzej, tym lepiej. Zimno mi się robi na samą myśl…

— Zaraz! A goście? Ty lepiej uważaj, bo coś ci nie 
wierzę… Zaczekamy, aż światła pogasną. Nie ma pośpiechu.

Huck wiedział, że teraz zapadnie cisza sto razy 
straszniejsza, niż rozmowa morderców. Wstrzymał więc 
oddech i począł się ostrożnie cofać. Powoli podniósł jedną 
nogę i balansując na drugiej, jak najciszej zrobił krok w tył. 
Omal się przy tym nie przewrócił. Z taką samą precyzją 
zrobił drugi i trzeci krok. Potem czwarty i piąty. Wtem gałąź 
trzasnęła mu pod nogami! Zaparło mu oddech. Nasłuchiwał 
z napięciem, ale wokoło panowała głęboka cisza. Poczuł 
bezgraniczną wdzięczność do losu. Kiedy znalazł się 
na ścieżce pomiędzy zaroślami, obrócił się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i nieco przyśpieszył kroku. 
W pobliżu kamieniołomu poczuł się już bezpieczny i ruszył 
całym pędem. Biegł co sił w nogach, aż dotarł do domu 
starego Walijczyka. Zaczął dobijać się do drzwi. W oknach 
ukazały się trzy głowy: ojca i dwóch synów, wielkich jak dęby.
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— Co to za hałasy? Kto tam tak tłucze w drzwi? 
O co chodzi?

— Proszę mnie wpuścić, prędko! Muszę panu 
coś powiedzieć!

— Kim jesteś?
— Huckleberry Finn… Prędko, proszę mnie wpuścić!
— Huckleberry Finn? Coś takiego! Nie jest to nazwisko, 

przed którym chętnie otwiera się drzwi… Ale wpuście go 
chłopcy. Zobaczymy, o co chodzi.

— Tylko proszę nikomu nie mówić, że to ja wam 
powiedziałem o wszystkim — to były pierwsze słowa Hucka, 
gdy go wpuszczono do domu. — Proszę nic nie mówić, 
bo wtedy on mnie zabije! Ale wdowa tyle razy była dobra 
dla mnie, że muszę to powiedzieć… Zaraz powiem, tylko 
przyrzeknijcie, że mnie nie wydacie!

— Święty Sebastianie! On naprawdę ma coś ważnego do 
powiedzenia! To widać! — zawołał stary. — Mów śmiało, 
chłopcze, nikt z nas cię nie zdradzi.

W trzy minuty później ojciec i synowie, dobrze uzbrojeni, 
szli już w stronę domu wdowy. Kiedy dotarli do zarośniętej 
zielskiem ścieżki, wyciągnęli pistolety i zaczęli skradać się 
po cichu.

Huck nie poszedł z nimi dalej. Ukrył się za wielkim 
kamieniem i nasłuchiwał. Długą chwilę panowała 
obezwładniająca, groźna cisza. Nagle huknęły strzały, 
ktoś krzyknął.

Huck nie czekał na dalszy rozwój wypadków. Rzucił się do 
ucieczki i gnał na dół, ile sił w nogach.
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Rozdział XXXi
Nazajutrz, w niedzielę, ledwie zaczęło świtać, Huck 

wdrapał się na wzgórze i cichutko zapukał do drzwi starego 
Walijczyka. Mieszkańcy domu spali wprawdzie, ale z powodu 
nocnych zajść był to sen czujny i niespokojny. Z okna 
padło pytanie:

— Kto tam?
Zalękniony głos Hucka odpowiedział cichuteńko:
— Proszę mnie wpuścić, to tylko Huck Finn!
— To jest nazwisko, przed którym drzwi mojego domu 

otwierają się we dnie i w nocy. Witaj, chłopcze!
Dla uszu małego włóczęgi były to słowa niezwykłe 

i zarazem najpiękniejsze, jakie kiedykolwiek słyszał w swoim 
życiu. Nie mógł sobie przypomnieć, aby choć jedna osoba 
tak serdecznie witała go u siebie w domu.

Szybko otworzono drzwi i Huck wszedł do środka. 
Podano mu krzesło. Starzec i obaj jego krzepcy synowie 
zaczęli się szybko ubierać.

— No, bracie, pewnie jesteś porządnie głodny. Śniadanie 
będzie gotowe za parę chwil. Prosto z ognia, zaraz sam 
zobaczysz. Myśleliśmy, że wrócisz w nocy i zanocujesz u nas.

— Okropnie się bałem — wyznał Huck — i uciekłem.  
Jak tylko usłyszałem strzały, puściłem się pędem  
i biegłem chyba ze trzy kilometry.  
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Teraz przyszedłem, bo chciałem się dowiedzieć, jak to było. 
A przyszedłem tak wcześnie dlatego, że bałem się natknąć 
na tych diabłów, nawet gdyby byli już trupami.

— Biedaku, widać po tobie, że miałeś nie najlepszą noc. 
Ale przygotowaliśmy łóżko dla ciebie. Zaraz po śniadaniu 
położysz się spać. A co do tamtych, niestety, żyją jeszcze 
i bardzo mnie to martwi. Dzięki tobie wiedzieliśmy 
dokładnie, gdzie ich szukać. Skradaliśmy się po ciemku 
i już byliśmy niedaleko nich, gdy zaczęło mnie kręcić 
w nosie. A szedłem pierwszy, z pistoletem już gotowym do 
strzału. No i pech! Myślałem, że wytrzymam, ale nie dałem 
rady. Kichnąłem! Spłoszeni bandyci rzucili się w zarośla. 
Zawołałem do moich chłopców: „Ognia!” i sam wypaliłem 
z pistoletu tam, skąd dochodził szelest krzaków. Chłopcy 
również wystrzelili w krzaki. Ale tamci zwiali błyskawicznie. 
Goniliśmy ich potem przez las. Odpowiedzieli nam 
strzałami, na szczęście nikomu z nas nic się nie stało. Zdaje 
się, że ci dranie też nic nie oberwali. W końcu straciliśmy 
ich ślad i zaprzestaliśmy pogoni. Popędziliśmy na dół 
i zawiadomiliśmy policję. Cały oddział wyruszył zaraz nad 
rzekę, żeby obstawić oba brzegi. Kiedy zrobi się jasno, szeryf 
ze swoimi ludźmi przeszukają las. Moi chłopcy też pójdą 
z szeryfem. Dobrze by było mieć jakiś rysopis tych drani, 
to by bardzo ułatwiło poszukiwania. Ale ty ich pewnie nie 
widziałeś, bo było ciemno, co?

— Widziałem ich, szedłem za nimi przez całe miasto.
— Doskonale! Opisz ich, chłopcze!
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— Jeden to stary głuchoniemy Hiszpan, który 
ostatnio kręcił się po miasteczku, a drugi to taki obdartus 
o zbójeckim wyglądzie…

— Wystarczy, znamy tych ptaszków! Raz nadziałem się 
na nich w lesie, za domem wdowy. Zwiali, gdy tylko mnie 
zobaczyli. No, chłopcy, w drogę! Opowiedzcie wszystko 
szeryfowi. Śniadanie zjecie jutro rano.

Synowie Walijczyka wyszli przed dom. Huck zerwał się 
z krzesła i zawołał:

— Proszę was, tylko nie mówcie nikomu, że to ja 
ich wydałem!

— Oczywiście, Huck, jak chcesz. Ale to, co zrobiłeś, to 
powód do dumy, nie musisz tego ukrywać.

— Nie, nie! Proszę nic nikomu nie mówić!
Po wyjściu synów stary Walijczyk zapytał:
— Oni na pewno nie powiedzą i ja też nie powiem. 

Nie rozumiem jednak, dlaczego nie chcesz, żeby ludzie 
o tym wiedzieli.

Huck wolał nie tłumaczyć się jaśniej. Powiedział tylko, 
że o jednym z bandytów wie bardzo dużo i za nic w świecie 
nie chce, żeby ten człowiek wiedział, że on cokolwiek o nim 
wie, bo wtedy ten bandyta na pewno by go zabił.

Stary jeszcze raz przyrzekł zachować wszystko 
w tajemnicy i zapytał:

— Skąd ci przyszło do głowy iść za tymi łotrami? Czy 
wyglądali podejrzanie?
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Huck milczał chwilę, obmyślając ostrożną odpowiedź, 
wreszcie rzekł:

— Widzi pan, ja jestem takie ladaco… Przynajmniej 
tak każdy mówi, i wcale się o to nie gniewam. Nieraz 
jednak nie mogę usnąć, bo martwię się tym i myślę, jak 
tu wejść na dobrą drogę… Tak było tej nocy. Nie mogłem 
spać, wyszedłem więc przed północą na ulicę i pogrążony 
w myślach doszedłem aż do starej cegielni obok gospody. 
Zamyślony, oparłem się o mur. No i właśnie wtedy ci 
dwaj minęli mnie dosłownie o krok. Jeden z nich niósł 
coś pod pachą. Byłem pewny, że to coś ukradzionego. 
Któryś z nich palił, a drugi poprosił go o ogień. Zatrzymali 
się niedaleko mnie. Kiedy cygara oświetliły im twarze, 
zobaczyłem, że wyższy to głuchoniemy Hiszpan z białą brodą 
i plastrem na oku, a ten drugi to jakiś obszarpany obdartus…

— Jak to? Przy świetle cygara zauważyłeś, że jest obdarty?
Huck zmieszał się na chwilę, ale zaraz powiedział:
— Eee… tak mi się zdaje… że był obdarty…
— Dobrze, więc oni poszli dalej, a ty…
— Poszedłem za nimi. Tak. Chciałem wiedzieć, co się 

dzieje… dlaczego oni tak się skradają… Śledziłem ich cały 
czas, aż do ogrodzenia wdowy. Tam się ukryłem i słyszałem 
jak ten obdartus wstawiał się za wdową, a Hiszpan 
zapowiadał, że ją oszpeci… Mówiłem już o tym panu 
i pana synom…

— Jak to? Głuchoniemy mówił to wszystko?!
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Huck popełnił drugi straszny błąd! Robił, co mógł, żeby 
wykręcić się z tej pułapki, i nie zdradzić, kim jest Hiszpan, 
ale ze zdenerwowania zaplątał się jeszcze bardziej. Stary nie 
spuszczał z niego oczu i pod tym wzrokiem Huck zgubił się 
na dobre. Nagle Walijczyk powiedział:

— Dlaczego ty się mnie boisz? Za nic na świecie nie 
pozwolę, żeby choć jeden włos spadł ci z głowy. Będę cię 
bronił, możesz być tego pewny. Więc Hiszpan nie jest 
głuchoniemy! Wygadałeś się i teraz nie ma już co kręcić. 
Ty coś wiesz o tym Hiszpanie, ale starasz się to ukryć przed 
wszystkimi. Proszę cię, zaufaj mi… nie wydam cię.

Huck patrzył chwilę w poczciwe, szczere oczy starego, 
potem pochylił się i szepnął mu do ucha:

— To nie jest żaden Hiszpan. To pół-Indianin Joe!
Walijczyk omal nie spadł z krzesła. Po chwili powiedział:
— Teraz wszystko rozumiem! Kiedy opowiadałeś mi 

o obcięciu nosa i naderżnięciu uszu, myślałem, że trochę 
przesadzasz, bo biali nie mszczą się w ten sposób. Ale 
Indianin! To całkiem co innego!

Podczas śniadania rozmowa trwała dalej. Walijczyk 
opowiedział, że zanim poszli spać, wzięli jeszcze latarkę 
i przeszukali teren pod ogrodzeniem wdowy, czy nie ma 
gdzieś śladów krwi. Niczego takiego nie zobaczyli, znaleźli 
za to sporą skrzynkę z…

— Z CZYM?!?!
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To pytanie jak błyskawica wystrzeliło z pobladłych ust 
Hucka. Zerwał się z krzesła i z rozszerzonymi źrenicami, bez 
tchu w piersiach oczekiwał odpowiedzi starego. Walijczyk 
urwał i wpatrywał się w chłopca. Trzy sekundy — pięć — 
siedem sekund — wreszcie powiedział:

— Z narzędziami służącymi do włamywania się do domu. 
Hm, co ci się stało?

Huck opadł bezwładnie na krzesło, dysząc ciężko, ale 
z uczuciem niewysłowionej ulgi. Walijczyk patrzył na niego 
uważnie, a potem powtórzył:

— Tak, to były złodziejskie narzędzia. Zdaje się, że bardzo 
ci ulżyło. Ale dlaczego tak skoczyłeś? Co miało być 
w tej skrzynce?

Huck znowu był w opałach. Ciągle czuł na sobie 
przenikliwe spojrzenie Walijczyka. Wiele dałby za to, żeby 
szybko znaleźć jakąś rozsądną odpowiedź.

Ale nic nie mógł wymyślić. Wtem przyszło mu coś do 
głowy, było to niezbyt mądre, lecz czas naglił; wykrztusił 
więc słabym głosem:

— Myślałem, że to może książki szkolne…
Biedny Huck był zbyt zgnębiony, aby się bodaj 

uśmiechnąć, ale stary ryknął takim gromkim śmiechem, 
że aż się trząsł cały. Na koniec oświadczył, że taki śmiech to 
pieniądze w kieszeni, bo leczy lepiej niż wszystkie lekarstwa 
zapisane przez doktorów.

Potem dodał:
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— Ech, głuptasie! Wyglądasz jak własny cień. Nie ma się 
co dziwić, że gadasz od rzeczy. Ale to przejdzie. Odpoczniesz, 
wyśpisz się porządnie i wrócisz do normy.

Huck był wściekły na siebie, że przez swój brak 
opanowania zdradził się ze swoim zainteresowaniem 
skrzynką i mógł obudzić jakieś podejrzenia. Od chwili, gdy 
podsłuchał rozmowę bandytów przy ogrodzeniu wdowy, 
zaczął powątpiewać, czy przyniesiona przez nich skrzynka 
rzeczywiście zawiera skarb. Była to jednak tylko wątpliwość, 
nie pewność. Toteż, kiedy Walijczyk wspomniał o znalezisku, 
nie mógł nad sobą zapanować. To było ponad jego siły. 
Jednak w gruncie rzeczy cieszył się z takiego obrotu sprawy, 
bo przynajmniej dowiedział się, że owa skrzynka nie była tą, 
na którą obaj z Tomkiem polowali. Czyli skarb w dalszym 
ciągu znajduje się pod numerem drugim. Zbiegli dranie 
zostaną jeszcze dziś schwytani i zamknięci w więzieniu, 
a wtedy on i Tomek najspokojniej zabiorą sobie w nocy złoto.

Ledwo zjedli śniadanie, ktoś zapukał do drzwi. Huck 
zerwał się, aby się ukryć, bo nie chciał mieć nic wspólnego 
z nocnymi wydarzeniami. Walijczyk wpuścił sporą 
gromadkę pań i panów, wśród których była także wdowa 
Douglas. Na ścieżce, prowadzącej na szczyt wzgórza, ujrzał 
całą procesję mieszkańców miasta, którzy szli obejrzeć 
miejsce nocnych wypadków. Najwidoczniej sprawa stała się 
już głośna.
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Walijczyk musiał szczegółowo opowiedzieć gościom całe 
zajście. Wdowa zaczęła mu dziękować za ratunek i ocalenie 
jej życia.

— Nie ma o czy mówić, łaskawa pani. Jest ktoś inny, 
komu zawdzięcza pani znacznie więcej niż mnie i moim 
chłopcom, ale nie pozwolił mi ujawnić swojego nazwiska. 
Gdyby nie on, nic byśmy nie wiedzieli i wcale by nas tam 
nie było.

Wywołało to oczywiście tak wielkie zaciekawienie, 
że sam wypadek odsunięty został na bok. Chociaż goście 
łamali sobie głowy nad tą zagadką i ciekawość dosłownie ich 
pożerała, Walijczyk stanowczo odmówił zdradzenia sekretu. 
Milczał również wtedy, gdy wiadomość o udziale jakiegoś 
tajemniczego osobnika obiegła już całe miasteczko. Poza tym 
wszystkim udzielał wyczerpujących informacji.

Po wysłuchaniu jego relacji, wdowa powiedziała:
— Usnęłam w łóżku nad książką i w ogóle nic nie 

słyszałam. Czemu pan nie przyszedł mnie obudzić?
— Uznałem, że nie ma takiej potrzeby. Z całą pewnością 

wiadomo było, że bandyci nie wrócą. Zwłaszcza, że porzucili 
swoje narzędzia zbrodni. Po co więc miałem panią budzić 
i straszyć. Zresztą trzech moich Murzynów pilnowało pani 
domu aż do rana. Dopiero co wrócili.

Nadchodzili coraz to nowi goście i Walijczyk przez kilka 
godzin musiał opowiadać wszystkim tę samą historię.
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Chociaż podczas wakacji szkółka niedzielna była 
nieczynna, całe miasto przybyło do kościoła na dobrą 
godzinę przed nabożeństwem. Omawiano nocny wypadek 
i roztrząsano go na wszystkie strony. Nadeszła wiadomość, 
że bandytów jeszcze nie złapano.

Po kazaniu pani Thatcher podeszła do wychodzącej pani 
Harper, która właśnie wraz z całym tłumem przeciskała się 
ku drzwiom i zapytała:

— Czy moja Becky ma zamiar spać przez cały dzień? 
Chyba nie jest aż tak zmęczona?

— Becky?
— No tak, moja córka — potwierdziła pani Thatcher 

z lękiem w oczach. — Czy nie spała dziś w nocy u pani?
— Ależ nie!
Pani Thatcher zbladła i opadła na ławkę, właśnie w chwili, 

gdy przechodziła obok niej ciotka Polly, prowadząc ożywioną 
rozmowę z przyjaciółką.

— Dzień dobry, pani Thatcher! Dzień dobry, pani Harper! 
Mojego Tomka znowu nie ma. Pewnie nocował u którejś 
z pań i teraz boi się przyjść do kościoła.Wytargam go za uszy, 
jak go dorwę!

Pani Thatcher zaprzeczyła słabym ruchem głowy i zbladła 
jeszcze bardziej.

— U mnie nie spał — powiedziała pani Harper wyraźnie 
już zaniepokojona.

Ciotka Polly przeraziła się.
— Joe, widziałeś Tomka dziś rano?
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— Nie.
— A kiedy go widziałeś ostatni raz?
Joe usiłował sobie przypomnieć, ale nie umiał 

powiedzieć nic pewnego. Ludzie wychodzący z kościoła 
zaczęli przystawać. Utworzył się zator. Twarze poważniały, 
niespokojne szepty wyrażały niepokój i złe przeczucia. 
Gorączkowo wypytywano dzieci i młodych nauczycieli. 
Wszyscy mówili, że nie zauważyli, czy w drodze powrotnej 
Tomek i Becky byli na pokładzie parowca. Było ciemno 
i nikomu nie przyszło do głowy sprawdzić, czy kogoś nie 
brakuje. Naraz pewien młodzieniec wyrwał się z okropnym 
domysłem, że Tomek i Becky są jeszcze w pieczarach!

Pani Thatcher zemdlała, ciotka Polly 
wybuchnęła płaczem.

Straszna wieść biegła z ust do ust, od jednej gromadki 
ludzi do drugiej, z ulicy na ulicę. Pięć minut później 
wszystkie dzwony biły na trwogę i całe miasto postawiono 
w stan gotowości. Nocne wypadki na wzgórzu Cardiff 
zbladły i zmalały do rozmiarów nic nie znaczącego 
drobiazgu; zapomniano o bandytach. Mężczyźni siodłali 
konie, kobiety szykowały prowiant i świece; przygotowywano 
łodzie, zamówiono prom. Nim minęło pół godziny od 
ogłoszenia alarmu, gdy rzeka zaroiła się od łodzi, a droga 
od jeźdźców — ponad stu mężczyzn z pośpiechem zdążało 
do pieczar.
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Przez całe długie popołudnie w mieście było pusto 
i głucho. Panie tłumnie odwiedzały ciotkę Polly i panią 
Thatcher i starały się je pocieszyć. Płakały też razem z nimi, 
a to było jeszcze lepsze niż wszystkie słowa.

Nadeszła straszna noc. Nikt nie spał, lada chwila 
spodziewano się wieści z pieczar. Wreszcie, kiedy już 
zaczynało świtać ekspedycja ratunkowa przysłała oczekiwaną 
wiadomość. Była krótka: „Dostarczyć więcej świec 
i żywności” — o dzieciach ani słowa.

Pani Thatcher była bliska obłędu, ciotka Polly w ogóle 
nie wiedziała, co się do niej mówi. Od sędziego Thatchera 
nadchodziły z pieczar uspokajające, pełne otuchy 
wiadomości, ale nic konkretnego nie zawierały.

Nad ranem powrócił do domu stary Walijczyk, okapany 
woskiem świec, wysmarowany gliną i śmiertelnie znużony. 
Zastał Hucka leżącego w łóżku i bredzącego w gorączce. 
Wszyscy lekarze byli w pieczarach, przyszła więc wdowa 
Douglas i zaopiekowała się chorym. Powiedziała, że zrobi 
dla niego, co tylko będzie mogła, bo nieważne czy jest 
złym, czy dobrym chłopakiem — jest stworzeniem boskim 
i trzeba mu pomóc w biedzie. Walijczyk odparł, że Huck 
wcale nie jest taki zły, jak myśli większość ludzi, na co pani 
Douglas odpowiedziała:

— Wiem o tym. W nim także jest iskra boża, a Bóg nigdy 
nie odwraca się od żadnego stworzenia, które wyszło spod 
Jego ręki.
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Wczesnym przedpołudniem zaczęły wracać do miasteczka 
pierwsze grupki śmiertelnie zmęczonych mężczyzn. 
Najsilniejsi szukali dalej. Wiadomości były nader skąpe: 
przeszukano najdalsze, nikomu dotąd nie znane zakątki 
pieczar; zbadano każde zagłębienie i każdą szczelinę; 
spenetrowano olbrzymią ilość korytarzy labiryntu. Wszędzie 
widać migocące płomyki świec poszukujących, słychać 
nawoływania i strzały z pistoletu. W miejscu, do którego 
nigdy nie dotarła noga żadnego turysty, znaleziono słowa 
„Becky” i „Tomek”, wypisane dymem świecy na ścianie 
skalnej, a tuż obok kawałek wstążki okapanej woskiem. 
Pani Thatcher poznała wstążkę. Płacząc nad nią mówiła, 
że to jest jej pamiątka po dziecku, najdroższa ze wszystkich 
pamiątek, bo córeczka miała ją na sobie do ostatnich chwil 
przed straszną śmiercią. Opowiadano, że czasem pokazywało 
się gdzieś daleko w grocie jakieś mdłe światełko — wtedy 
rzucano się w tamtą stronę z okrzykami radości, lecz 
za każdym razem następował gorzki zawód; były to tylko 
światła innych szukających.

Przeszły trzy straszne dni oczekiwania i trzy noce pełne 
długich godzin udręki. Miasteczko zaczęło tracić nadzieję 
i zapadło w odrętwienie. Nic już ludzi nie interesowało. 
Właśnie wtedy odkryto przypadkiem, że właściciel 
gospody dla abstynentów sprzedawał gościom wódkę, ale 
chociaż była to rzecz bulwersująca, nie wywołała prawie 
żadnego wrażenia.
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W chwili przytomności Huck słabym głosem skierował 
rozmowę ogólnie na temat gospód. W końcu, przygotowany 
na najgorsze, ostrożnie zadał pytanie, czy przypadkiem 
w czasie jego choroby nie odkryto czegoś w gospodzie 
dla abstynentów.

— Tak — powiedziała wdowa.
Huck zerwał się z pościeli i spojrzał na nią 

nieprzytomnym wzrokiem.
— Co odkryto?! — zapytał bez tchu.
— Wódkę! Lokal zamknięto. Leż spokojnie, moje dziecko. 

Ależ mnie przestraszyłeś!
— Proszę mi tylko jedno jeszcze powiedzieć… tylko 

jedno, błagam! Czy to odkrył Tomek Sawyer?
Wdowa wybuchnęła płaczem.
— Cicho, dziecko, cicho! Wiesz przecież, że nie wolno ci 

mówić. Jesteś bardzo chory i nie możesz się tak przemęczać. 
Cicho…

„A więc znaleźli tylko wódkę — myślał Huck, z trudem 
usiłując przezwyciężyć słabość. — Gdyby znaleźli złoto, 
całe miasto by o tym gadało. To znaczy, że skarb przepadł 
już na zawsze, na zawsze! Ale czemu ona płacze? Nie 
rozumiem…” — Huck usnął zmęczony.

— Biedak, zasnął nareszcie. Czy Tomek Sawyer znalazł 
wódkę… Boże, gdyby tylko ktoś mógł znaleźć Tomka! Prawie 
nikt nie ma już nadziei ani sił, żeby go szukać dalej…
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Rozdział XXXii
Powróćmy do Tomka i Becky oraz do ich przygód 

na wycieczce.
Z początku wraz z resztą towarzystwa zwiedzali mroczne 

korytarze pieczar, oglądali znane im już wcześniej groty 
o szumnych nazwach; „Salon”, „Katedra”, „Pałac Aladyna”  
itd. Gdy rozpoczęła się wesoła zabawa w chowanego, 
z zapałem przyłączyli się do innych i bawili się, póki im 
się nie znudziło. Potem powędrowali krętym tunelem 
skalnym. Podnosząc świece wysoko w górę, zabawiali się 
odczytywaniem wypisanych przez turystów nazwisk, dat, 
adresów i aforyzmów, które pokrywały ściany grot. Idąc 
wciąż przed siebie, zajęci rozmową, nie zauważyli, że weszli 
w rejony, gdzie malowideł ściennych zupełnie już nie było. 
Uwiecznili swoje imiona, wypisując je dymem świecy 
na występie skalnym i poszli dalej. W jednym miejscu 
odkryli podziemny strumyk, który ściekając po kamiennej 
ścianie przez wiele setek lat, wypłukał część wapnia 
i wyżłobił w skale piękne zakole, spływając z niej niczym 
prawdziwy wodospad. Tomek wcisnął swoją małą figurkę 
pomiędzy ścianę a wodospad i oświetlił go od tyłu, co Becky 
przyjęła okrzykami zachwytu. Spostrzegł, że za tą zasłoną 
wodną ukryte są naturalne schody, stromo schodzące  
w dół. Natychmiast poczuł ambicję odkrywcy. Zawołał 
Becky. Z ochotą zgodziła się iść razem z nim. Zrobili 
na ścianie znak świecą, aby nie zabłądzić w powrotnej  
drodze i ruszyli na wyprawę odkrywczą.  
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Skręcali raz w prawo, raz w lewo, zapuszczając się coraz 
dalej w tajemnicze głębie pieczar. Od czasu do czasu 
zostawiali jakiś znak na ścianie i szli dalej. W poszukiwaniu 
wspaniałych odkryć, które chcieli potem obwieścić całemu 
światu, zagłębiali się w coraz to nowe korytarze. Natknęli 
się na olbrzymią komorę, ze stropu której zwisało mnóstwo 
lśniących stalaktytów9, wielkości ramienia dorosłego 
mężczyzny. Obeszli grotę wkoło, pełni zdumienia i zachwytu, 
po czym puścili się dalej jednym z wielu korytarzy, które 
rozchodziły się z komory. Dotarli do uroczego źródełka, 
którego dno pokryte było warstwą błyszczących kryształów, 
przypominających lód. Grotę ze źródełkiem podpierały 
fantastyczne filary zrośniętych ze sobą stalaktytów 
i stalagmitów — dzieło tysiącletniej nieustannej pracy 
kapiącej wody. Pod stropem wisiały setki nietoperzy. 
Światła świec obudziły je. Sfrunęły całą chmarą i z piskiem 
zaatakowały świece.

Tomek znał zwyczaje nietoperzy i wiedział, jakie 
niebezpieczeństwo im grozi. Chwycił Becky za rękę i pociągnął 
ją gwałtownie w pierwszy z brzegu korytarz. Zrobił to 
w samą porę, bo gdy byli już niemal poza grotą, nietoperz 
skrzydłem zgasił jej świecę. Rozzłoszczone zwierzęta ścigały 
ich jeszcze kawał drogi, ale dzieci tak kluczyły korytarzami, 
że wreszcie uwolniły się od natrętów. Zaraz potem Tomek 
odkrył podziemne jezioro, którego mgliste kontury gubiły się 
gdzieś daleko w mroku. Miał ochotę zbadać jego brzegi, ale 
zdecydował, że najpierw trzeba usiąść i trochę odpocząć.  
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Przeraźliwa, głucha cisza po raz pierwszy ścisnęła ich 
za serce swą zimną ręką.

— Nie zwracałam na to uwagi, ale zdaje mi się, 
że już bardzo długo nie słyszeliśmy głosu innych dzieci — 
powiedziała Becky niepewnie.

— Pomyśl sama, przecież jesteśmy głęboko pod nimi, 
nie wiadomo jak daleko na północ, wschód i w ogóle. To 
po prostu niemożliwe, żebyśmy ich słyszeli.

Dziewczynkę ogarnął lęk.
— Chciałabym wiedzieć, jak długo już tu jesteśmy? Może 

lepiej wróćmy, Tomku?
— Trzeba wracać. Tak będzie najlepiej.
— A potrafisz odnaleźć drogę z powrotem? Bo mnie 

się pomieszało.
— Na pewno trafiłbym z powrotem, ale te przeklęte 

nietoperze! Gdyby zgasiły nam obie świece, to byłby koniec, 
bo nie mamy ich czym zapalić. Musimy poszukać innej 
drogi, żeby ominąć nietoperze.

— Dobrze, ale chyba nie zabłądzimy? To by było 
okropne! — dziewczynka wzdrygnęła się na samą myśl 
o takiej możliwości.

Weszli w jakiś korytarz i długo szli w milczeniu, 
zaglądając w każdą odnogę, z nadzieją, że ją rozpoznają. 
Ale wszystko było tu nowe i obce. Za każdym razem, gdy 
Tomek rozglądał się w nowym odgałęzieniu, Becky patrzyła 
mu w oczy, szukając w jego twarzy otuchy, a on powtarzał ż 
wesołą miną:
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— Tak, wszystko w porządku. To jeszcze nie tu, ale zaraz 
wyjdziemy na dobrą drogę.

Każdy kolejny zawód sprawiał jednak, że ogarniało 
go coraz większe zwątpienie. Zaczął wchodzić na oślep 
to w jedno rozwidlenie, to w drugie, w rozpaczliwej 
nadziei trafienia w końcu na znaną sobie drogę. Ciągle 
powtarzał: „Wszystko w porządku”, ale strach przygniatał 
mu serce ołowianym ciężarem, a głos jego brzmiał głucho 
i bezdźwięcznie, jakby mówił: „Jesteśmy zgubieni”. 
Przerażona Becky przytuliła się do niego i na próżno 
walczyła ze łzami. Wreszcie powiedziała:

— Tomku, co tam nietoperze! Wracajmy starą drogą! Cały 
czas mi się zdaje, że coraz bardziej się oddalamy.

Tomek przystanął:
— Słuchaj!
Wokół panowała głęboka i głucha cisza. Tomek krzyknął. 

Odpowiedziało mu echo, które przebiegło przez puste 
korytarze jak szyderczy śmiech i zamarło gdzieś w oddali.

— Przestań, Tomek! To takie straszne!
— Straszne, Becky, to prawda, ale trzeba wołać. Może nas 

usłyszą — i krzyknął po raz drugi.
To „może” wywołało jeszcze większą grozę niż upiorny 

śmiech echa, bo świadczyło o prawdziwym zwątpieniu. 
Dzieci stały i nasłuchiwały — ale odpowiedzi nie było.
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Nagle Tomek zawrócił i przyśpieszył kroku. Lecz niedługo 
to trwało. W chwilę potem jego niepewne zachowanie 
odkryło Becky drugą przerażającą prawdę: Tomek nie mógł 
odnaleźć drogi, którą tu przyszli!

— Och, Tomku, dlaczego nie robiłeś znaków?
— Becky, Becky! Co za bałwan ze mnie! Nie myślałem, 

że będziemy wracać tą samą drogą. Nie, nie mogę się 
zorientować. Wszystko się tu jakoś poplątało!

— Tomek! Zgubiliśmy się!! Już nigdy nie wydostaniemy 
się z tych pieczar! Dlaczego oddzieliliśmy się od 
innych dzieci!

Becky osunęła się na ziemię i wybuchnęła spazmatycznym 
płaczem. Tomek z przerażeniem pomyślał, że Becky umiera 
albo dostała pomieszania zmysłów. Usiadł przy niej i objął 
ją ramionami. Przytuliła się do niego, ukryła buzię na jego 
piersi i płakała nad beznadziejnością ich położenia. Echo 
zamieniało jej płacz w szyderczy śmiech. Na próżno Tomek 
błagał ją, by nabrała otuchy, bo jeszcze nie wszystko stracone 
— odpowiedziała, że nie ma już sił. Zaczął głośno robić sobie 
gorzkie wyrzuty, że to wszystko jego wina. To poskutkowało. 
Becky uspokoiła się nieco i powiedziała, że postara się 
być dzielna i pójdzie wszędzie, dokądkolwiek ją Tomek 
zaprowadzi, byle tylko przestał mówić takie rzeczy, bo ona 
jest tak samo winna jak i on.

Ruszyli więc dalej — bez celu — na los szczęścia. Nie 
pozostawało im nic innego, jak ciągle iść przed siebie. 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2845Przygody Tomka Sawyera Tekst oryginalny

Chwilami, ni stąd ni zowąd, odżywała w nich nadzieja, 
że jeszcze odnajdą inne dzieci.

Tomek wziął świecę Becky i zgasił ją. Ta oszczędność 
powiedziała dziewczynce więcej, niż jakiekolwiek słowa. 
Zrozumiała i straciła resztę nadziei. Wiedziała, że Tomek ma 
jeszcze w kieszeni jedną całą świecę i trzy lub cztery ogarki 
— a mimo to musiał oszczędzać.

Z wolna zaczęło ich ogarniać znużenie, ale nie 
zważali na to, bo strach gnał ich naprzód. Zresztą idąc 
w jakimkolwiek kierunku, skracali sobie czas i w końcu 
mogli trafić na jakieś znajome miejsce. Gdyby zaś usiedli, 
oznaczałoby to jedynie bierne oczekiwanie na śmierć.

Wreszcie małe nóżki Becky odmówiły posłuszeństwa. 
Musiała usiąść i odpocząć. Tomek usiadł koło niej. 
Rozmawiali o domu, o drogich im osobach, wygodnych 
łóżkach, a przede wszystkim — o świetle! Becky płakała, 
a Tomek łamał sobie głowę, jak ją pocieszyć, lecz wszystkie 
argumenty dawno już straciły swoją siłę przekonywania. 
Becky była tak wyczerpana, że zasnęła. Tomek bardzo 
się z tego ucieszył. Patrzył na jej pobladłe policzki — 
pod wpływem jakichś szczęśliwych snów zarumieniły się, 
a na buzi pojawił się uśmiech. Część jej ukojenia spłynęła 
także na Tomka. Powędrował myślami w przeszłość, 
w dalekie mgliste wspomnienia. Był zatopiony w marzeniach, 
gdy Becky przebudziła się z radosnym śmiechem, który 
w jednej chwili zamarł jej na ustach. Westchnęła ciężko.
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— Jak mogłam tak spać! Lepiej by było, gdybym się już 
nigdy nie obudziła! Nie, nie, Tomku, to nieprawda! Nie patrz 
tak na mnie! Więcej tak nie powiem!

— Dobrze, że się trochę przespałaś. Odpoczęłaś i teraz 
na pewno znajdziemy drogę do wyjścia.

— Spróbujemy, Tomku. Ale wiesz, taką cudowną krainę 
widziałam we śnie… Może tam właśnie teraz pójdziemy…

— Jeszcze nie. Na to zawsze mamy czas. No, Becky, głowa 
do góry! Idziemy!

Wstali, wzięli się za ręce i szli, ale nie mieli zbyt wielkiej 
nadziei. Próbowali obliczyć, jak długo już są w pieczarach. 
Zdawało im się, że całe tygodnie, choć wiedzieli że to 
nieprawda, bo świece ciągle się jeszcze nie wypaliły.

Po upływie długiego, trudnego do określenia czasu, 
Tomek powiedział, że trzeba znaleźć jakieś źródło, więc 
muszą iść bardzo cicho, żeby usłyszeć plusk wody. Znaleźli je 
i Tomek zarządził chwilę odpoczynku. Oboje byli śmiertelnie 
znużeni, ale Becky oświadczyła, że mogłaby iść jeszcze trochę 
dalej. Zdziwiła się, że Tomek nie zgodził się na to. Nic nie 
rozumiała. Usiedli. Tomek gliną przylepił świecę do ściany. 
Milczeli zamyśleni. Wreszcie odezwała się Becky:

— Jestem strasznie głodna!
Tomek wydobył coś z kieszeni.
— Pamiętasz? — zapytał.
Becky prawie się uśmiechnęła.
— To nasz placek weselny, Tomku.
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— Tak, chciałbym, żeby był wielki jak koło młyńskie. Nie 
mamy nic więcej.

— Specjalnie schowałam go dla nas na wycieczce, 
żebyśmy mogli podzielić się nim tak jak dorośli dzielą 
się prawdziwym tortem weselnym. Tymczasem będzie to 
dla nas…

Urwała w połowie. Tomek podzielił placek. Becky 
z wielkim apetytem zjadła swoją część, podczas gdy Tomek 
swoją właściwie tylko obwąchał. Wody ze źródła było 
pod dostatkiem, więc mogli pić ile chcieli. Nareszcie Becky 
zaproponowała, by ruszyć w dalszą drogę. Tomek milczał 
przez chwilę, wreszcie powiedział:

— Becky, czy masz dość siły, żeby wysłuchać tego, co 
ci powiem?

Becky zbladła, ale odrzekła, że chyba wytrzyma.
— Widzisz, Becky, musimy zostać tu, gdzie mamy wodę. 

Ten ogarek to ostatnia resztka światła.
Dziewczynka rozpłakała się żałośnie. Tomek robił, co 

mógł, aby ją pocieszyć, ale niewiele zdziałał. Wreszcie Becky 
odezwała się:

— Tomku!
— Co, Becky?
— Oni przecież zauważą, że nas nie ma i będą nas szukać.
— Oczywiście, że tak! Na pewno!
— Może już szukają?
— Chyba tak. Bardzo możliwe.
— A kiedy mogli zauważyć, że nas nie ma?
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— Pewnie jak wrócili na statek…
— Wtedy było ciemno… Wiesz, Tomek, mogli nic 

nie zauważyć…
— Nie wiem. W każdym razie twoja mama zaraz się 

zorientuje, jak tylko wycieczka wróci do domu.
Przerażone spojrzenie Becky uprzytomniło mu, co 

powiedział. Przecież Becky miała nie wracać na noc 
do domu!

Umilkli i pogrążyli się w milczącej zadumie. Nowy 
wybuch rozpaczy Becky uświadomił Tomkowi, że myśleli 
o tym samym: pani Thatcher dopiero w niedzielę około 
południa mogła dowiedzieć się, że Becky nie nocowała 
u pani Harper.

Dzieci utkwiły wzrok w resztce świecy i śledziły jak 
gasła powoli i bezlitośnie. Widziały, jak pozostał już 
tylko sam knot, maleńki koniuszek; widziały, jak słaby 
płomyczek podnosił się i opadał, aż puścił w górę ostatnią 
cieniutką stróżkę dymu — i wkoło zaległa straszliwa, 
nieprzenikniona ciemność.

W jakiś czas potem dotarło do Becky, że leży w ramionach 
Tomka i płacze, ale żadne z nich nie umiało powiedzieć, jak 
długo to trwało. Zdawali sobie sprawę tylko z tego, że ocknęli 
się z jakiegoś bardzo długiego śmiertelnego odrętwienia, 
i że ich sytuacja jest beznadziejna. Tomek powiedział, że to 
już niedziela, a może nawet poniedziałek. Usiłował wciągnąć 
Becky do rozmowy, ale rozpacz przygniotła ją zupełnie. 
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Tomek dowodził, że w mieście na pewno od dawna wiedzą, 
co się stało i już ich szukają. Postanowił wołać, bo może 
ktoś usłyszy i przyjdzie tu po nich. Krzyknął raz, ale dalekie 
echa odpowiedziały mu w ciemności tak upiornym głosem, 
że przestał próbować.

Godziny upływały jedna za drugą i małych więźniów 
począł dręczyć głód. Tomek nie zjadł jeszcze swojego 
kawałka placka. Podzielili się nim i zjedli co do okruszynki. 
Ale teraz jeszcze bardziej zachciało im się jeść. Ta odrobina 
ciasta dodatkowo zaostrzyła ich głód.

Nagle Tomek szepnął:
— Psst! Słyszysz?!
Oboje wstrzymali oddech i nasłuchiwali. Doleciały 

ich jakieś odgłosy, jakby bardzo dalekie strzały. Tomek 
natychmiast odpowiedział okrzykiem. Wziął Becky 
za rękę i po omacku pobiegli w kierunku głosów. Znowu 
nasłuchiwali i ponownie usłyszeli te same odgłosy, lecz już 
znacznie bliżej.

— To oni! — zawołał Tomek. — Idą! Chodź, Becky! Teraz 
już wszystko będzie dobrze!

Mali więźniowie omal nie oszaleli z radości. Posuwali się 
jednak bardzo wolno, gdyż co krok trafiali na rozpadliny 
i trzeba było niezwykle uważać. Właśnie jedna taka 
rozpadlina stanęła im na drodze i musieli się zatrzymać. 
Mogła mieć metr głębokości, ale mogła mieć i sto. Tomek 
położył się na brzuchu i sięgnął ręką, jak mógł najgłębiej.  
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Nie ma dna. Trzeba było się zatrzymać i czekać, aż szukający 
przyjdą tutaj po nich. Nasłuchiwali pełni napięcia. 
Najwyraźniej dalekie głosy oddalały się teraz od nich; 
jeszcze chwila i zamilkły zupełnie. Ogarnęła ich straszliwa, 
rozdzierająca serce rozpacz. Tomek wołał, krzyczał, 
aż ochrypł, ale na niewiele się to zdało. Przemawiał potem 
do Becky słowami pełnymi nadziei; minęła kolejna długa 
chwila oczekiwania — nic więcej nie słyszeli. Otaczała ich 
głucha cisza.

Po omacku wrócili do źródła. Godziny wlokły się 
w nieskończoność. Zasnęli. Obudzili się głodni i zmarznięci.

Tomek sądził, że jest już poniedziałek, a może 
nawet wtorek.

Przyszła mu nowa myśl do głowy. Z korytarza, w którym 
utknęli, biegło kilka odnóg. Lepiej iść je zbadać niż siedzieć 
bezczynnie i rozpaczać. Wyjął z kieszeni sznurek od 
latawca, przywiązał jeden jego koniec do występu skalnego 
i ruszyli. Tomek szedł pierwszy i w miarę, jak się posuwali, 
powoli rozwijał sznurek. Po dwudziestu krokach natknęli 
się na urwisko. Tomek przyklęknął na brzegu. Macał ręką 
w głąb, próbując sięgnąć dna. Właśnie usiłował przesunąć się 
trochę w prawo, gdy wtem w odległości najwyżej piętnastu 
metrów, spoza skały wysunęła się ręka ludzka, trzymająca 
świecę. Tomek wydał gwałtowny okrzyk radości. W tej  
chwili za ręką wysunęła się reszta postaci — był to…  
pół-Indianin Joe! Tomek skamieniał na miejscu. Indianin 
rzucił się do ucieczki. Tomek poczuł ogromną ulgę.  
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Zdziwił się, że Joe nie poznał jego głosu i nie zabił go 
za złożenie zeznań w sądzie. Najwidoczniej echo zmieniło 
jego głos, a ciemność skryła twarz. Niewątpliwie tak właśnie 
było. O ile mu tylko sił starczy, wróci do źródła; będzie tam 
tkwił bez ruchu i żadna siła nie zmusi go do ponownego 
spotkania z pół-Indianinem. Był na tyle ostrożny, że zataił 
przed Becky, kogo widział. Powiedział jej, że wołał tak 
na wszelki wypadek.

Ale po upływie kolejnych godzin głód i determinacja 
okazały się silniejsze od strachu. Długi niespokojny sen, 
nowy atak głodu i męka biernego oczekiwania przy źródle 
zmieniły zamiary Tomka. Był przekonany, że jest środa 
lub czwartek, a może nawet piątek — i że przestano ich już 
szukać. Postanowił zbadać inny korytarz. Gotów był teraz 
na spotkanie z Indianinem i każdą inną okropnością. Ale 
Becky była bardzo osłabiona. Popadła w otępiałą apatię, 
z której nic nie mogło jej wyciągnąć. Mówiła, że tutaj będzie 
czekała, aż przyjdzie śmierć — to już nie potrwa długo. 
Niech Tomek idzie ze sznurkiem i szuka, jeśli ma ochotę. 
Błagała go tylko by od czasu do czasu wrócił i powiedział coś 
do niej. Kazała mu przyrzec, że gdy nadejdzie straszna chwila 
śmierci, będzie stał przy niej i trzymał ją za rękę, póki się 
wszystko nie skończy.

Tomek pocałował ją, czując, że coś go dławi w gardle. 
Z udawaną pewnością oświadczył, że znajdzie ludzi, którzy 
ich szukają, lub sam w jakiś sposób wydostanie się z pieczar. 
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Potem wziął sznurek i na czworakach, po omacku szukając 
drogi, dręczony głodem i wizją okropnej śmierci, wpełzł 
w boczny korytarz.

Rozdział XXXiii
Nadszedł wtorek. Minęło popołudnie i zapadł zmrok. 

Miasteczko St. Petersburg pogrążone było w ciężkiej 
żałobie. Dzieci nie odnaleziono. W kościele odprawiano 
publiczne modły za zaginionych, a w domach wkładano całe 
serce w żarliwe pacierze i prośby o ratunek. Z pieczar nie 
nadeszła jednak żadna pocieszająca wiadomość. Większość 
członków ekspedycji zaniechała poszukiwań i powróciła 
do codziennych zajęć. Nie wierzyli, aby można było jeszcze 
odnaleźć dzieci.

Pani Thatcher była ciężko chora i rzucała się w gorączce. 
Mówiono, że serce pęka z żalu, gdy się słyszy, jak ciągle woła 
swoje dziecko, podnosi głowę, nasłuchuje, a potem z jękiem 
opada na poduszki. Ciotka Polly pogrążyła się w ciężkiej 
melancholii, a jej siwiejące włosy stały się teraz białe jak 
mleko. Miasteczko szykowało się do ciężkiego snu.

Nagle, w środku nocy, rozdzwoniły się wszystkie dzwony 
w mieście. W jednej chwili ulice zapełniły się tłumem 
na pół ubranych ludzi, którzy biegali nieprzytomnie 
i wołali gorączkowo:

— Wychodzić! Wychodzić! Odnaleźli się!!!
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Gwar i zamęt powiększyły się jeszcze, gdy ludzie zaczęli 
walić w patelnie i gwizdać. Tłum rósł i pędził w stronę rzeki. 
Na wozie, który ciągnęli wrzeszczący wniebogłosy obywatele 
miasteczka, siedziały zmizerowane, ale uśmiechnięte dzieci. 
W mgnieniu oka otoczyła je ciżba ludzka i wspaniały 
triumfalny pochód przemaszerował główną ulicą wśród 
ogłuszających krzyków i wiwatów.

Zapalono wszystkie światła — nikt już nie wracał 
do łóżka. To była najbardziej pamiętna noc w historii 
miasteczka. W ciągu pół godziny przez dom sędziego 
Thatchera przewinęli się chyba wszyscy mieszkańcy osady. 
Ocalone dzieci brano w objęcia i całowano. Ludzie ściskali 
rękę pani Thatcher, usiłowali mówić, ale, z braku słów, 
zalewali cały dom potokami łez i wychodzili na ulicę.

Szczęście ciotki Polly nie miało granic. Szczęście  
pani Thatcher stało się bez granic, gdy upewniła się, 
że wysłano gońca, który miał dotrzeć do przebywającego 
w pieczarach sędziego Thatchera i przekazać mu 
szczęśliwą nowinę.

Tomek leżał na kanapie otoczony licznym gronem 
słuchaczy, którzy z zapartym tchem słuchali jego  
relacji z pobytu w podziemiach. Opowiadał o ich 
wstrząsających przygodach, często upiększając fakty  
jeszcze bardziej wstrząsającymi szczegółami.  
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Skończył opisem, jak to zostawił Becky i poszedł sam szukać 
wyjścia; jak zapuszczał się po kolei w dwa korytarze tak 
daleko, dopóki starczyło mu sznurka; jak następnie wszedł 
w trzeci korytarz, znów do samego końca sznurka i już miał 
zawrócić, gdy nagle zauważył w oddali jakiś jasny punkcik; 
jak rzucił sznurek, popełznął w tamtą stronę, przecisnął 
głowę i ramiona przez wąski otwór i — zobaczył spokojne 
wody Missisipi. Gdyby to była noc, nigdy nie dostrzegłby 
tego światełka! Opowiadał dalej, jak wrócił do Becky, 
przynosząc jej radosną nowinę, ale ona prosiła go, aby jej tak 
nie dręczył, bo nie ma już sił; wie, że umiera i chce umrzeć. 
Opisywał też, ile się musiał nabiedzić, zanim ją wreszcie 
przekonał, i jak radość omal jej nie zabiła, gdy doczołgali się 
do miejsca, z którego mogła zobaczyć ów niebieski punkcik 
światła dziennego; jak przedostał się przez rozpadlinę, 
a potem wyciągnął Becky; jak usiedli i płakali ze szczęścia; 
jak jacyś ludzie nadpłynęli łodzią, a Tomek zawołał na nich 
i powiedział im, co się stało i że są strasznie głodni; jak 
oni najpierw nie chcieli uwierzyć w tę nieprawdopodobną 
historię, mówiąc: „Przecież wy jesteście w odległości pięciu 
kilometrów od wejścia do pieczar”, ale potem zabrali ich ze 
sobą, zawieźli do jakiegoś domu, nakarmili, dali im odpocząć 
parę godzin i w nocy odwieźli do miasta.

Jeszcze przed świtem, idąc za sznurkiem, którym sędzia 
Thatcher i jego pomocnicy znaczyli swą drogę, odnaleziono 
ich w pieczarach i przekazano im radosną nowinę.
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Jednak trzy doby udręki psychicznej i męki głodu nie 
mogły przejść bez śladu, o czym Tomek i Becky przekonali 
się na własnej skórze. Całą środę i czwartek musieli przeleżeć 
w łóżkach, a ich znużenie i wycieńczenie nie zmniejszyło się 
ani o włos. Ale w czwartek Tomek już troszeczkę chodził, 
w piątek był w mieście, a w sobotę czuł się zdrów jak ryba. 
Becky musiała zostać w domu aż do niedzieli i wyglądała tak, 
jakby przeszła długą obłożną chorobę.

Tomek dowiedział się o chorobie Hucka i w już piątek 
poszedł go odwiedzić, ale nie dopuszczono go do łóżka. 
Tak samo było w sobotę i w niedzielę. Potem pozwolono 
mu przychodzić codziennie, lecz zabroniono opowiadać 
o swojej przygodzie, gdyż mogło to zbytnio zdenerwować 
Hucka. Wdowa Douglas siedziała w pokoju i pilnowała, 
żeby Tomek nie przekroczył zakazu. W domu dowiedział się 
o wypadku na wzgórzu Cardiff i o tym, że w rzece niedaleko 
przystani znaleziono zwłoki „obdartusa”. Widocznie utonął 
w czasie ucieczki.

Mniej więcej w dwa tygodnie po wydostaniu się z pieczar 
Tomek wybrał się w odwiedziny do Hucka, który już 
dostatecznie powrócił do sił i mógł wysłuchać niesamowitej 
historii. Zwłaszcza, że Tomek miał mu do opowiedzenia 
parę szczegółów, o których nie wątpił, że bardzo zainteresują 
przyjaciela. Droga prowadziła obok domu sędziego 
Thatchera, wstąpił więc, aby zobaczyć Becky. Sędzia i kilku 
jego gości wdali się w rozmowę z Tomkiem. Ktoś zapytał  
go żartem, czy miałby ochotę jeszcze raz iść do pieczar.  
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Tomek odpowiedział, że tak — wcale by się nie bał. Na to 
odezwał się sędzia Thatcher:

— Nie wątpię, Tomku, że takich jak ty, znalazłoby się 
więcej. Ale nic z tego. Pomyśleliśmy o tym i nikt już nie 
zbłądzi w pieczarach.

— Jak to?
— Bo jeszcze przed dwoma tygodniami kazałem 

porządnie okuć drzwi żelazem i zamknąć je na trzy zamki. 
Klucze są u mnie.

Tomek zbladł jak płótno.
— Co ci jest, chłopcze? Prędko, niech ktoś przyniesie 

szklankę wody!
Ktoś przyniósł wody i skropiono nią twarz Tomka.
— No, już ci lepiej? Co się stało?
— Boże, panie sędzio, w pieczarach jest pół-Indianin Joe!

Rozdział XXXiV
Wieść rozeszła się po miasteczku lotem błyskawicy 

i w parę minut później kilkanaście łodzi wypełnionych 
mężczyznami płynęło już w stronę pieczar Mac 
Dougala. Za nimi wyruszył statek szczelnie nabity 
ciekawskimi pasażerami. Tomek Sawyer siedział w łodzi 
sędziego Thatchera.

Gdy otworzono drzwi, prowadzące do pieczar, 
w półmroku korytarza ukazał się straszny widok.  
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Indianin Joe leżał rozciągnięty na ziemi, martwy, z twarzą 
tuż przy szczelinie pod drzwiami, jakby do ostatniej chwili 
jego oczy wpatrywały się tęsknie w światło, radość i wolność 
życia po drugiej stronie drzwi. Tomek był wzruszony, 
bo z własnego doświadczenia wiedział, jakie męki przeszedł 
Joe przed śmiercią. Zbudziła się w nim litość, ale niezależnie 
od niej doznał uczucia nieopisanej ulgi; dopiero teraz 
poczuł się naprawdę bezpieczny. Uświadomiło mu to, jakim 
ciężarem przygniatał go strach od dnia, kiedy złożył przed 
sądem zeznania przeciw temu bezwzględnemu mordercy.

Duży myśliwski nóż Indianina leżał przy nim ze złamaną 
klingą. Masywny próg drzwi był niemal cały zestrugany. Cała 
praca poszła na darmo, gdyż na zewnątrz próg stanowiła 
żywa skała, której nóż nie mógł naruszyć i musiał się złamać. 
Ale nawet gdyby nie było tej skały, wysiłek Joego na nic 
by się nie przydał, bo choćby zestrugał cały próg, i tak nie 
zdołałby się przecisnąć pod drzwiami. Indianin musiał o tym 
wiedzieć. Strugał i dłubał, byle się tylko czymś zająć; byle 
skrócić sobie długi czas męki, by jakimkolwiek zajęciem 
zagłuszyć straszne myśli. Zwykle u wejścia do pieczar 
można było znaleźć ogarki świec porzucone przez turystów 
— teraz nie było ani jednego. Więzień pozbierał je i zjadł. 
Musiał także chwytać nietoperze i zjadać je żywcem, o czym 
świadczyły leżące na ziemi ich pazury. Nieszczęsny Joe 
umarł z głodu i pragnienia. Niedaleko niego w ciągu długich 
wieków wyrósł z ziemi stalagmit. Utworzyły go krople  
wody, kapiące ze stalaktytu, wiszącego u stropu.  
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Więzień ułamał stalagmit i położył na nim kamień, w którym 
wydrążył małe zagłębienie. W ten sposób chwytał bezcenne 
krople wody, spadające co dwadzieścia minut z dokładnością 
zegara wahadłowego. Dawało to łyżeczkę wody na dobę…

Krople te spadały, gdy budowano piramidy, gdy 
zdobywano Troję, gdy powstawało Imperium Rzymskie, gdy 
ukrzyżowano Chrystusa, gdy Wilhelm Zdobywca tworzył 
państwo angielskie, gdy Kolumb żeglował po oceanie, 
gdy wojna o niepodległość Ameryki była najnowszym 
wydarzeniem. I ciągle jeszcze spadają i będą spadać być może 
do końca świata. Wiele lat upłynęło już od chwili, kiedy 
nieszczęsny Joe wydrążył kamień, by chwytać bezcenne 
krople, ale po dziś dzień, zwiedzający pieczary turysta, długo 
i ze wzruszeniem patrzy na ten kamień i ściekającą wodę. 
Na liście cudów labiryntu pieczar Mac Dougla „Czarka 
Indianina Joego” zajmuje pierwsze miejsce. Nawet „Pałac 
Aladyna” nie może z nią konkurować.

Zwłoki pół-Indianina Joego pochowano tuż u wejścia do 
jaskini. Z miasteczka, z okolicznych farm i wiosek ściągnęły 
tłumy ludzi na jego pogrzeb. Przybyli wozami i łodziami, 
z dziećmi i prowiantem. Wszyscy orzekli, że pogrzeb 
Indianina był nie mniejszą atrakcją niż byłaby jego 
publiczna egzekucja.
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Pogrzeb Joego położył kres sprawie petycji do rządu 
o jego ułaskawienie. Wprawdzie według opinii publicznej 
mieszaniec miał na sumieniu pięć morderstw, ale i tak 
znaleźli się ludzie, którzy chcieli go uchronić od stryczka. 
Śmierć Indianina w naturalny sposób zakończyła te starania.

Nazajutrz po pogrzebie Tomek wyciągnął Hucka 
w ustronne miejsce, aby odbyć z nim ważną rozmowę. 
O przygodzie Tomka Huck wiedział już wszystko od starego 
Walijczyka i pani Douglas, ale Tomek szepnął mu, że jest 
jeszcze coś, o czym na sto procent nie mógł słyszeć. I właśnie 
na ten temat chce teraz z nim pomówić. Huck posmutniał:

— Wiem, o co chodzi — powiedział. — Poszedłeś 
pod numer drugi i nic nie znalazłeś, oprócz wódki. 
Wprawdzie nikt mi nie powiedział, że to byłeś ty, ale od 
razu zrozumiałem, że ta heca z wódką to twoje odkrycie. 
I domyśliłem się, że nie znalazłeś tam skarbu, bo inaczej 
na pewno dałbyś mi jakoś znać. Wiesz, Tomek, coś mi mówi, 
że te pieniądze przepadły na zawsze.

— Co ty mówisz, Huck! Ja nie miałem nic wspólnego z tą 
gospodą! Przecież w sobotę, kiedy pojechałem na wycieczkę, 
gospoda była jeszcze otwarta; wiesz o tym, bo sam miałeś 
stać pod nią na warcie.

— Co? Rzeczywiście! Boże, zdaje mi się, że już cały rok 
upłynął od tego czasu. Ale masz rację, to było tej samej nocy, 
kiedy szedłem za pół-Indianinem do domu wdowy…

— To ty szedłeś za nim?
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— Tak, ale o tym nikomu ani słowa! Joe na pewno miał 
jakichś przyjaciół, a ja nie mam najmniejszej ochoty, żeby 
przyszli tutaj mścić się na mnie. Przecież gdyby nie ja, facet 
siedziałby sobie teraz w Teksasie i gwizdał na wszystkich.

I Huck w zaufaniu opowiedział Tomkowi całą 
swoją przygodę.

— W każdym razie — powiedział Huck, wracając do 
głównej sprawy — ten, kto świsnął spod numeru drugiego 
wódkę, zgarnął i pieniądze. Teraz możemy zapomnieć 
o skarbie.

— Coś ci powiem, Huck. Tych pieniędzy nigdy nie było 
pod numerem drugim…

— Co takiego? — Huck wpatrywał się badawczo w twarz 
Tomka. — Wpadłeś na jakiś ślad?!

— Huck, one są w pieczarach!!
Huckowi zaświeciły się oczy.
— Powtórz to jeszcze raz, Tomku!
— Pieniądze są w pieczarach!
— Tomek, daj słowo honoru, że mówisz poważnie.
— Słowo honoru, że mówię poważnie. Pójdziesz ze mną, 

żeby pomóc mi je wyciągnąć?
— No jasne!! To znaczy… jeśli będziemy mogli 

oświecić sobie tam drogę i w ogóle… mieć pewność, 
że nie zabłądzimy.

— Spokojna głowa! Zrobimy to bez najmniejszego ryzyka.
— Niech ja skisnę! Ale skąd wiesz, że pieniądze…
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— Nic się nie martw, Huck. Wszystko sam zobaczysz 
i zrozumiesz, jak już tam będziemy. Jeśli nie znajdziemy 
skarbu, oddam ci mój bęben i w ogóle wszystko, co mam. 
Słowo pirata!

— W porządku. Więc kiedy?
— Zaraz!! Oczywiście, jeśli masz na tyle sił po chorobie.
— A czy to daleko od wejścia? Dopiero trzy, cztery dni 

chodzę po podwórku i dalej niż kilometr nie dam rady iść. 
Nogi by mi wysiadły.

— Zwykłą drogą to jest ponad pięć kilometrów, ale ja 
znam inną… znacznie krótszą. Nikt inny nie ma o niej nawet 
zielonego pojęcia. Popłyniemy tam łódką. W dół popłynie 
sama z prądem, a z powrotem ja będę wiosłował. Huck, nie 
będziesz musiał nawet palcem kiwnąć!

— No to chodźmy! Szybko!
— Dobra. Ale najpierw musimy zabrać parę rzeczy: chleb, 

mięso, nasze fajki, jeden lub dwa woreczki, parę sznurków od 
latawców i trochę zapałek. Żebyś wiedział, jak bardzo wtedy 
żałowałem, że nie miałem ich ze sobą…

Zaraz po południu chłopcy „pożyczyli” sobie małą łódkę 
od pewnego pana, którego akurat nie było nigdzie w pobliżu, 
i ruszyli w drogę. Gdy byli już bardzo daleko od wejścia do 
pieczar, Tomek powiedział: — Cały ten stromy brzeg, od 
wejścia do pieczar aż do tego miejsca, na oko jest wszędzie 
jednakowy. Ani domów, ani ściętych drzew, nic tylko same 
zarośla. Ale widzisz tam w górze jaśniejszy pasek ziemi? 
Wygląda tak, jakby ziemia sama się obsunęła, prawda? To 
właśnie jest mój znak. Wysiadamy.
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Wyszli na brzeg.
— Słuchaj, Huck, z miejsca, gdzie teraz stoimy, masz 

tylko kilkanaście kroków do dziury, przez którą wyszedłem 
na świat. Ciekawy jestem, czy ją znajdziesz?

Huck szukał wszędzie, ale nic nie znalazł. Wtedy Tomek 
z dumną miną podszedł ku zbitej gęstwinie krzaków i rzekł:

— To tu! Patrz! Chyba na całym świecie nie ma drugiej 
tak świetnie schowanej dziury. Tylko trzymaj język 
za zębami. Od dawna chciałem zostać zbójcą, ale cały czas 
brakowało mi odpowiedniej kryjówki, której by nikt nie 
mógł odnaleźć. To jest właśnie takie miejsce. Nikomu nic 
o tym nie powiemy. Do tajemnicy dopuścimy tylko Joego 
Harpera i Bena Rogersa, bo musimy mieć całą bandę, inaczej 
wszystko byłoby do kitu. „Banda Tomka Sawyera”! To brzmi 
wspaniale, co, Huck?

— Aha! A kogo będziemy łupić?
— Mój Boże, przeważnie każdego. Będziemy czatować 

na przejezdnych — tak się to robi.
— I będziemy ich zabijać?
— Nie… nie zawsze. Będziemy ich trzymać w pieczarach, 

dopóki nie dostaniemy okupu.
— Co to jest okup?
— Pieniądze. Przyjaciele jeńców muszą zapłacić  

za nich tyle pieniędzy, ile tylko mogą zebrać. A jeśli minie 
rok, a okupu nie będzie, wtedy jeńców się zabija.  
Taka jest zasada. Tylko kobiet się nie zabija. Zamyka się, ale 
nie zabija. One są zawsze piękne, bogate i okropnie się boją. 
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Zabiera się im zegarki i inne takie, ale zdejmuje się przed 
nimi kapelusz i rozmawia z wyszukaną grzecznością. Nikt 
nie jest tak dobrze wychowany jak zbójca — możesz się 
o tym dowiedzieć z każdej książki. Potem kobiety zakochują 
się w nas; po upływie jednego lub dwóch tygodni przestają 
płakać, no i wtedy w ogóle już nie można się ich pozbyć 
z jaskini. Wygonisz je, a one i tak zaraz wracają. Tak jest 
w każdej fachowej książce.

— To całkiem niezłe. Chyba nawet lepsze niż życie pirata.
— Pewno, że lepsze. Zwłaszcza, że przez cały czas masz 

pod ręką dom, cyrk, i tak dalej.
Tymczasem skończyli przygotowania do zejścia w głąb 

pieczar. Wczołgali się do dziury. Tomek prowadził. Z trudem 
dobrnęli do końca korytarza, przywiązali sznurek i ruszyli 
dalej. Po kilku krokach znaleźli się przy źródle. Tomka 
obleciał zimny dreszcz. Pokazał Huckowi koniuszek knota, 
przylepiony bryłką gliny do skały, i opowiedział jak razem 
z Becky patrzyli na ostatnie podrygi gasnącego płomyka.

Mimo woli zaczęli mówić szeptem. Cisza i mrok, jakie 
panowały w tym miejscu, działały na nich przygnębiająco. 
Poszli dalej i skręcili w drugi korytarz, którym dotarli 
aż do rzekomej „przepaści”. Przy świetle świec okazało się, 
że nie była to przepaść, tylko strome zbocze gliniastego 
wzgórza, mającego sześć do dziesięciu metrów wysokości. 
Tomek szepnął:

— Teraz coś ci pokażę.
Podniósł wysoko świecę i powiedział:
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— Zajrzyj za ten róg, jak daleko możesz. Widzisz coś? 
Tam, na tej wielkiej skale — znak zrobiony kopciem świecy.

— Tomku, to przecież krzyż!
— Więc gdzie jest „numer drugi”? „Pod krzyżem”, co? 

Właśnie tam widziałem Indianina, jak trzymał świecę w ręce!
Huck przez chwilę nieruchomym wzrokiem wpatrywał się 

w tajemniczy znak, po czym szepnął drżącym głosem:
— Tomku, uciekajmy stąd!
— Co? I zostawić skarb?!
— Tak, zostawić. Nie rozumiesz? Na pewno pilnuje go 

duch Indianina!
— Coś ty, Huck! Niemożliwe! On straszy tam, gdzie 

umarł — u wejścia do pieczar. A to jest dobre pięć 
kilometrów stąd.

— Nie wierzę w to. On się kręci koło miejsca, gdzie leżą 
pieniądze. Znam zwyczaje duchów, ty zresztą też je znasz…

Tomek zaczął się obawiać, że Huck ma rację. Ogarnął go 
niepokój. Naraz błysnęła mu zbawienna myśl:

— Słuchaj, Huck, ale z nas osły! Przecież duch Indianina 
nie może przyjść tam, gdzie jest krzyż!

Argument trafił w dziesiątkę i poskutkował w całej pełni.
— O kurczę, to prawda! Jasne, że tak! Całe szczęście, że tu 

jest krzyż. No to zjeżdżajmy na dół po skrzynkę!
Tomek ruszył przodem. Schodząc w dół, wybijał  

w glinie prymitywne schodki. Huck szedł za nim.  
Obok wielkiej wystającej skały była mała komora, z której 
rozchodziły się cztery korytarze. Przeszukali trzy, ale bez 
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rezultatu. U stóp skały odkryli małą niszę, a w niej legowisko 
z kilku koców, stare szelki, skórkę ze słoniny i dokładnie 
obgryzione kości paru kurcząt. Skrzyni z pieniędzmi ani 
śladu. Chłopcy szukali wzdłuż i wszerz — na próżno. 
Wreszcie Tomek powiedział:

— Mówił, że pod krzyżem. A tutaj jest najbliżej krzyża. To 
nie może być pod samą skałą, bo ona siedzi głęboko w ziemi.

Przetrząsnęli wszystko jeszcze raz. W końcu usiedli 
zniechęceni. Huckowi nic nie przychodziło do głowy. 
Po chwili milczenia Tomek odezwał się:

— Patrz, Huck, tu w glinie są ślady nóg i plamy od świecy, 
ale tylko z tej strony skały; z innych stron nic nie ma — to 
już sprawdziliśmy. Wiesz, co? Jestem pewny, że pieniądze są 
jednak pod skałą… Trzeba odkopać glinę.

— To może i niezły pomysł — powiedział Huck, 
w którego znowu wstąpiła otucha.

Tomek wydobył swój „prawdziwy” scyzoryk „Barlow” 
i zaczął nim rozkopywać glinę. Na głębokości kilku 
centymetrów trafił na drzewo.

— Huck, słyszałeś?!
Huck zaczął rozgrzebywać glinę rękami. Odsłonili kilka 

desek i wyciągnęli je na wierzch. Zakrywały one naturalny 
korytarz, który schodził pod skałę. Tomek wsunął się do 
środka i próbował oświetlić wnętrze, ale końca korytarza 
nie było widać. Zaproponował, żeby to dokładnie zbadać. 
Schylił się i cały wszedł pod skałę. Wąski tunel pochylał się 
nieco w dół. Tomek skręcił najpierw w prawo, potem w lewo, 
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a Huck niemal deptał mu po piętach. Nagle, po jeszcze 
jednym ostrym zakręcie, Tomek zawołał:

— Święty Boże! Huck, patrz!
To była bez wątpienia skrzynia ze skarbem. Stała w małym 

zagłębieniu; obok niej leżała pusta beczka po prochu, 
a nieco dalej kila strzelb w skórzanych futerałach, kilka par 
starych mokasynów, skórzany pas z nabojami i inne rupiecie 
zupełnie przemoknięte od ściekającej wody.

— Nareszcie! — zawołał Huck, grzebiąc ręką 
w zaśniedziałych monetach. — Ale teraz jesteśmy bogaci!

— Zawsze wiedziałem, Huck, że znajdziemy ten skarb. 
Ale to takie cudowne, że aż trudno w to uwierzyć!… Słuchaj, 
nie ma na co czekać, trzeba zabrać stąd te pieniądze. Czekaj, 
zobaczę czy dam radę sam podnieść skrzynkę.

Była bardzo ciężka. Tomek wprawdzie ruszył ją z miejsca, 
ale nie było mowy, aby doniósł ją do łódki.

— Tak właśnie myślałem — wysapał. — Kiedy 
zobaczyłem, jak wynoszą tę skrzynkę z nawiedzonego 
domu, od razu wiedziałem, że musi być dość ciężka. Dobrze 
zrobiliśmy, że zabraliśmy worki.

Pieniądze szybko znalazły się w workach i chłopcy 
zanieśli je do skały zaznaczonej krzyżem.

— Weźmy jeszcze strzelby i inne rzeczy — doradzał Huck.
— Nie, lepiej zostawmy je tutaj. Przydadzą się nam, kiedy 

będziemy zbójcami. Teraz niech sobie tu leżą.  
W tym miejscu będziemy też urządzać orgie. Widzę, że ta 
komora świetnie nadaje się na orgie.
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— Co to są orgie?
— Nie wiem. Ale zbójcy zawsze wyprawiają orgie, więc 

my też musimy. No, chodź Huck, sporo czasu tu straciliśmy. 
Chyba jest już bardzo późno. Jestem strasznie głodny. 
W łodzi pojemy sobie i zapalimy.

Po niedługiej chwili wyszli spod ziemi w gęstwinę 
krzaków. Rozejrzeli się ostrożnie, sprawdzili, czy wszystko 
jest w porządku i pobiegli w stronę łódki. Wyprawili sobie 
małą ucztę i w błogim nastroju zapalili fajki. Gdy słońce 
chyliło się już ku zachodowi, odbili od brzegu i popłynęli 
w górę rzeki. Tomek wiosłował, wesoło gawędząc z Huckiem. 
Do miasteczka dotarli o zmroku.

— Wiesz co, Huck, schowamy skarb w drwalni pani 
Douglas. Przyjdziemy tam wcześnie rano, przeliczymy 
pieniądze i podzielimy się nimi po połowie. Potem 
wyszukamy sobie w lesie jakiś bezpieczny schowek 
i zakopiemy je tam. Teraz posiedź tu chwilę i popilnuj tego 
wszystkiego, a ja skoczę po wózek Bena Taylora. Wrócę 
za minutę.

Zniknął i po chwili wrócił z małym ręcznym wózkiem. 
Załadował worki, przykrył je starymi szmatami i ruszył, 
ciągnąc za sobą swój bagaż. Obok domu Walijczyka 
przystanęli, aby odpocząć. Właśnie wybierali się w dalszą 
drogę, gdy wyszedł stary i zawołał:

— Hej, kto tam?
— Huck i Tomek Sawyer!
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— Wspaniale! Chodźcie no ze mną, chłopcy, bo tam 
wszyscy na was czekają! No chodźcie, nie bójcie się. Dajcie 
ten wózek, to go wam pociągnę. O, do licha, lekki to on nie 
jest! Co tam macie, cegły czy stare żelastwo?

— Hm, stare żelastwo… — odpowiedział Tomek.
— Tak myślałem. Wszyscy chłopcy wolą się namęczyć 

i stracić kupę czasu na zbieranie złomu, za który dostaną 
parę groszy, niż nająć się do jakiejś pracy u uczciwych ludzi. 
Ale taki już jest ten świat. No, chłopaki, jazda!

Chłopcy chcieli się dowiedzieć, o co w tym 
wszystkim chodzi.

— Nic wam teraz nie powiem. Dowiecie się 
u pani Douglas.

Huck zaniepokoił się trochę, bo zawsze go o coś 
niesłusznie posądzano, toteż powiedział nieśmiało:

— Ale myśmy nie zrobili nic złego, panie Jones.
Walijczyk roześmiał się.
— Mój kochany, ja nic nie wiem i niczego się nie 

domyślam. A może pokłóciłeś się z panią Douglas?
— Ależ skąd! Ona zawsze była dla mnie taka dobra!
— No więc wszystko w porządku. Czego się boisz?
Zanim wolno myśląca głowa Hucka zdołała sobie 

odpowiedzieć na to pytanie, obaj z Tomkiem zostali 
wepchnięci do salonu pani Douglas. Pan Jones zostawił 
wózek za drzwiami i wszedł za nimi.
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Pokój był wspaniale oświetlony. Zebrali się tu wszyscy 
ludzie, którzy mieli jakiekolwiek znaczenie w miasteczku. 
Byli więc państwo Thatcherowie, Harperowie, Rogersowie, 
ciotka Polly, Sid, Mary, pastor, redaktor i wielu, wielu innych 
— a wszyscy odświętnie ubrani.

Wdowa przywitała chłopców z możliwie największą 
serdecznością, na jaką można się było w ogóle zdobyć wobec 
gości, którzy wyglądali tak jak oni. Byli od stóp do głów 
ubabrani gliną i pochlapani woskiem ze świec. Ciotka Polly 
zaczerwieniła się ze wstydu jak piwonia, zmarszczyła brwi 
i groźnie trzęsła głową. Ale najgorzej ze wszystkich czuli się 
sami chłopcy; nikt nie był tak zakłopotany jak oni dwaj. Pan 
Jones zdał relację:

— Tomka ciągle nie było w domu. Już myślałem, że nic 
z tego nie będzie i chciałem dać za wygraną, gdy dosłownie 
nadziałem się na nich przed moim własnym domem. No 
i tak, jak stali, przyprowadziłem ich tutaj.

— I bardzo dobrze pan zrobił — powiedziała wdowa. — 
Chodźcie za mną, chłopcy.

Wciągnęła ich do sypialni i powiedziała:
— Teraz umyjcie się i przebierzcie. Tu leżą dwa nowe 

ubrania; koszule, skarpetki, wszystko w komplecie. To dla 
Hucka — daj spokój, chłopcze, nie dziękuj — jedno ubranie 
jest od pana Jonesa, drugie ode mnie. Będą chyba dobre 
na was obu. No, ubierajcie się. Poczekamy na was. Jak już 
będziecie podobni do ludzi, to zejdźcie do salonu.

Po tych słowach wyszła.
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Rozdział XXXV
— Słuchaj, Tomek — powiedział Huck — gdybyśmy 

znaleźli linę, moglibyśmy zwiać stąd. Okno nie jest wysoko.
— Bez sensu! Dlaczego chcesz zwiewać?
— Eee, nie lubię tłoku… nie jestem do tego 

przyzwyczajony. Ja tego nie wytrzymam. Nie zejdę do nich!
— Gadanie! To nic nadzwyczajnego. Zresztą wszystko mi 

jedno. Nie bój się, będę stał obok i uważał na ciebie.
Zjawił się Sid.
— Wiesz, Tomek — powiedział — ciocia czekała na ciebie 

całe popołudnie. Mary przygotowała twoje odświętne 
ubranie i wszyscy o ciebie pytali. Czy to coś na twoim 
ubraniu, to glina i świeca?

— Sid, bądź łaskawy nie wtykać nosa w cudze sprawy. Co 
to za heca tam na dole?

— To taki wieczorek, jakie wdowa często urządza. Dziś 
jest to przyjęcie na cześć Walijczyka i jego synów, za to, że ją 
wtedy w nocy uratowali. Słuchaj, jak chcesz, to mogę ci 
powiedzieć nawet coś więcej…

— No? Mów.
— Bo widzisz, stary Jones przygotował dla zebranych 

pewną niespodziankę, ale ja podsłuchałem, jak mówił dziś 
o tym z ciocią. He, he, teraz to już nie jest żadna tajemnica. 
Wszyscy już wiedzą — wdowa też , ale udaje, że się niczego 
nie domyśla. Panu Jonesowi bardzo zależało na tym, żeby 
Huck był tu dzisiaj, bo bez niego nie mógłby tak efektownie 
wystrzelić przed gośćmi z tą tajemnicą.
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— Tajemnicą? Jaką?
— No, że Huck śledził tych bandytów aż do domu wdowy. 

Stary Jones chciał swoją niespodzianką narobić tutaj dużego 
hałasu, ale zdaje się, że nic z tego nie będzie…

Sid zachichotał, bardzo z siebie zadowolony.
— Sid, czy to ty rozgadałeś?
— Wszystko jedno kto. Ktoś rozgadał — to wystarczy.
— Sid, w całym mieście znam tylko jednego takiego 

łajdaka, który jest zdolny do czegoś podobnego. Tym 
łajdakiem jesteś ty. Gdybyś znalazł się przypadkiem 
na miejscu Hucka, zwiewałbyś stamtąd, aż by się za tobą 
kurzyło i ze strachu nikomu nie pisnąłbyś ani słowa 
o bandytach i ratunku dla pani Douglas. Umiesz tylko robić 
świństwa i nie możesz znieść, gdy kogoś chwalą za coś 
dobrego. No, no, nie dziękuj, jak mówi wdowa.

Tomek chwycił Sida za uszy, wytarmosił go porządnie 
i kilkoma kopniakami pomógł mu wydostać się za drzwi.

— Idź, poskarż się ciotce, jeśli masz ochotę, a jutro nastąpi 
ciąg dalszy!

W kilka minut później goście wdowy zasiedli do 
uroczystej kolacji. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem 
wszystkie obecne dzieci — a było ich kilkoro — posadzono 
przy małych stoliczkach pod ścianą, stojących w tym samym 
pokoju. Gdy nadeszła odpowiednia chwila, pan Jones 
wygłosił mowę, w której podziękował wdowie za zaszczyt, 
jaki spotkał jego i jego synów, ale — ciągnął dalej — jest tu 
jeszcze ktoś inny, którego skromność…
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I tak dalej, i tak dalej. Mistrzowsko wyjechał ze swoją 
dramatyczną rewelacją o roli Hucka w tej przygodzie, 
lecz zdumienie gości było mocno udawane i nie objawiło 
się w sposób tak głośny i żywiołowy, jak by to miało 
miejsce w innych okolicznościach. Pani domu jednak 
bardzo zręcznie udała zdziwienie i zasypała Hucka taką 
ilością komplementów i objawów wdzięczności, że biedak 
zapomniał nawet o tym, jak okropnie czuje się w swoim 
nowym ubraniu. Wydawało mu się, że jest tarczą, w którą 
mierzy uwaga wszystkich gości, ich życzliwe spojrzenia 
i chóralne pochwały.

Wdowa oświadczyła, że zamierza przyjąć Hucka do 
swego domu i wziąć go na wychowanie, a później, o ile jej 
środki na to pozwolą, pomóc mu skromnie, ale przyzwoicie 
urządzić się w życiu.

— Huckowi tego nie potrzeba — wszedł jej w słowo 
Tomek. — Huck jest bogaty.

Tylko dzięki dobremu wychowaniu goście nie zareagowali 
gromkim śmiechem na ten świetny dowcip towarzyski. 
Kłopotliwe milczenie przerwał Tomek:

— Huck ma pieniądze. Może państwo temu nie wierzycie, 
ale to prawda. Ma ich całą masę. Proszę się nie uśmiechać. 
Zaraz mogę państwa przekonać. Jedną chwileczkę!

Wypadł z pokoju. Wszyscy spoglądali na siebie, nie 
wiedząc, co o tym myśleć. Na Hucku spoczęły pytające 
spojrzenia gości, ale ten milczał jak zaklęty.
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— Sid, o co chodzi Tomkowi? — zapytała ciotka Polly. — 
On… Nie rozumiem… Z nim nigdy nic nie wiadomo… Ja 
nie wiem…

Wszedł Tomek, uginając się pod ciężarem worków, i nie 
dał ciotce dokończyć zdania. Wysypał na stół całą górę 
złotych monet i powiedział po prostu:

— Połowa jest Hucka, a połowa moja.
Widok takiej masy pieniędzy zaparł wszystkim dech 

w piersiach. Wytrzeszczyli oczy i siedzieli jak skamieniali. 
Po chwili jednak odzyskali mowę i wszyscy naraz zaczęli 
domagać się wyjaśnień. Tomek oświadczył, że może udzielić 
wyjaśnień, i tak też zrobił.

Opowiadanie było długie, ale słuchało się go niczym 
sensacyjnej historii. Nikt ani słowem nie zmącił uroku, jaki 
miała opowieść Tomka. Gdy skończył, pan Jones powiedział:

— Myślałem, że dziś wieczór zadziwię państwa moją 
niespodzianką, ale wobec tego, co tu widzę, przyznaję, 
że była ona bardzo mizerna…

Przeliczono pieniądze. Było tego ponad dwanaście tysięcy 
dolarów. Nikt z obecnych w salonie gości nigdy nie widział 
tylu pieniędzy naraz, chociaż byli wśród nich i tacy, których 
majątek przedstawiał większą wartość.

Rozdział XXXVi
Czytelnik łatwo może sobie wyobrazić, jakiego 

wstrząsu doznała mała, uboga mieścina St. Petersburg. 
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Wartość skarbu, który odkryli Tomek i Huck, była wprost 
fantastyczna. I to wszystko w brzęczącej monecie! Nie 
mówiono o niczym innym. Oglądano skarb, zachwycano 
się samym jego widokiem i entuzjazmowano się nim tak 
długo, że w końcu nawet stateczni obywatele miasteczka 
ulegli pewnemu zachwianiu równowagi psychicznej. Każdy 
dom w St. Petersburgu i okolicznych wioskach, o którym 
tylko chodziła wieść, że jest „nawiedzony”, był rozbierany 
na kawałki, cegła po cegle i deska po desce. Rozkopywano 
nawet fundamenty. I robili to nie mali chłopcy, lecz dorośli 
mężczyźni — poważni ludzie — którzy bynajmniej nie 
zaliczali się do romantycznych marzycieli. Gdziekolwiek 
pojawili się Tomek i Huck, przyjmowano ich z największymi 
honorami. Patrzono na nich z podziwem i zabiegano o ich 
względy. Chłopcy nie mogli sobie przypomnieć, żeby 
dawniej przywiązywano jakąś wagę do tego, co mówili. Teraz 
każde ich słowo czy uwaga były drogocennymi skarbami 
i wędrowały z ust do ust niczym objawienie. Cokolwiek 
zrobili, wszystko uważane było za coś nadzwyczajnego. 
Widocznie w ogóle zatracili zdolność robienia i mówienia 
rzeczy przeciętnych. Ba, nawet ich przeszłość stała się 
przedmiotem wnikliwych dociekań historycznych i odkryto 
tam znamiona wybitnej oryginalności. Miejscowy dziennik 
zamieścił szkice biograficzne obu chłopców.
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Pani Douglas ulokowała kapitał Hucka na sześć procent, 
a sędzia Thatcher — na prośbę ciotki Polly — uczynił to 
samo z pieniędzmi Tomka. Obaj chłopcy mieli teraz bajeczne 
dochody: dolara na każdy powszedni dzień, a pół dolara 
w niedzielę. To było tyle, ile miał pastor, a raczej, tyle ile 
powinien mieć według obietnicy gminy, bo nigdy nie udało 
mu się zebrać takiej kwoty. A w owych dawnych, niedrogich 
czasach za jednego i ćwierć dolara tygodniowo można było 
dać chłopcu utrzymanie, mieszkanie, opłacić szkołę, ubrać go 
i umyć.

Sędzia Thatcher nabrał o Tomku bardzo wysokiego 
mniemania. Twierdził, że przeciętny chłopiec nigdy nie 
zdołałby wyprowadzić jego córki z pieczar. Gdy Becky 
opowiedziała mu w zaufaniu, jak Tomek w szkole wziął 
na siebie bicie, które należało się jej, sędzia był tym wyraźnie 
wzruszony. A kiedy go poprosiła, aby darował Tomkowi to 
straszne kłamstwo, jakiego dopuścił się, chcąc uchronić ją 
przed biciem, sędzia odparł z powagą, że było to szlachetne 
i wspaniałomyślne kłamstwo, które może śmiało kroczyć 
ramię w ramię z osławioną miłością prawdy Jerzego 
Waszyngtona. Nigdy ojciec nie wydał się jej tak wspaniałym 
i majestatycznym, jak właśnie wtedy, gdy chodząc po pokoju, 
dla podkreślenia swych słów, raz po raz przytupywał nogą. 
Natychmiast pobiegła do Tomka i wszystko mu powtórzyła.
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Sędzia Thatcher spodziewał się, że kiedyś ujrzy w Tomku 
wielkiego prawnika albo wielkiego żołnierza. Obiecał, 
że dołoży starań, aby przyjęto go do Akademii Wojskowej, 
a potem na wydział prawa najlepszej uczelni w kraju — w ten 
sposób będzie przygotowany do jednej i drugiej kariery, albo 
do obu równocześnie.

Bogactwo Hucka i opieka pani Douglas wprowadziły 
go w kulturalne towarzystwo, a raczej wepchnęły go tam 
przemocą. Chłopak męczył się ponad miarę ludzkiej 
wytrzymałości. Służące wdowy czuwały nad jego czystością, 
myły go i czesały, a na noc pakowały do pościeli, której nie 
cierpiał, bo nie było na niej ani jednej plamki, którą mógłby 
przycisnąć do serca i uznać za przyjaciela. Musiał jeść nożem 
i widelcem, używać serwetki, filiżanki, talerza; musiał 
się uczyć, chodzić do kościoła i wyrażać tak poprawnie, 
że poczuł szczery wstręt do mówienia. Gdziekolwiek się 
obrócił, wszędzie krępowały go więzy i pęta cywilizacji, 
wiążąc mu ręce, nogi i język.

Przez trzy tygodnie mężnie znosił tę niedolę, aż pewnego 
dnia przepadł bez wieści. Zrozpaczona wdowa szukała  
go wszędzie przez dwie doby. Całe miasteczko, przejęte 
sytuacją, brało żywy udział w tych poszukiwaniach. 
Wszystko przewrócono do góry nogami, nawet zarzucono 
sieci, aby wyłowić z wody jego zwłoki. Trzeciego dnia 
wczesnym rankiem Tomek zabrał się przemyślnie  
do badania starych, pustych beczek, które leżały za  
rzeźnią i w jednej z nich odkrył zbiega.  



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2877Przygody Tomka Sawyera Tekst oryginalny

Huck spał tam w nocy, a teraz, po zjedzeniu śniadania, 
które składało się z jakichś ukradzionych resztek jedzenia, 
wylegiwał się rozkosznie i palił fajkę. Był nieumyty, 
nieuczesany i przystrojony w te same łachy, które w dniach 
wolności i szczęścia nadawały mu taki malowniczy wygląd. 
Tomek wywindował go z beczki, opowiedział mu ile narobił 
zamieszania, jak bardzo zmartwił wdowę i nalegał, żeby 
wrócił do domu. Twarz Hucka straciła wyraz błogiego 
zadowolenia i powlekła się melancholijnym smutkiem.

— Nawet nie mów o tym, Tomku — powiedział. — 
Próbowałem, ale się nie udało. Nie dałem rady. To nie dla 
mnie. Nie jestem do tego przyzwyczajony. Wdowa jest 
dobra dla mnie, nawet bardzo dobra, ale ja nie mogę znieść 
takiego życia. Codziennie każe mi wstawać o tej samej porze, 
myć się i czesać, że aż mi włosy wychodzą. Nie pozwala, 
żebym spał w drwalni. Muszę nosić to przeklęte ubranie, 
w którym się duszę, bo nie przepuszcza powietrza, a przy 
tym jest tak obrzydliwie piękne i delikatne, że boję się w nim 
usiąść i położyć, nie mówiąc już o tarzaniu się po ziemi. 
A po poręczy nie zjeżdżałem już chyba ze sto lat. Muszę 
chodzić do kościoła i pocić się tam niepotrzebnie, bo nie 
cierpię tego nudnego gadania! Nawet muchy mi złapać 
nie wolno, nie mogę żuć tytoniu, a całą niedzielę muszę 
chodzić w butach. Wdowa je według zegarka, idzie spać 
według zegarka, wstaje według zegarka. Wszystko tam jest 
tak koszmarnie uregulowane, że pies z kulawą nogą by tego 
nie wytrzymał.
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— Ależ Huck, tak robią wszyscy!
— Mało mnie to obchodzi. Zresztą ja nie jestem 

„wszyscy” i nie mogę tego znieść. To straszne być tak 
uwiązanym. A żarcie samo pcha się do gęby — nie ma żadnej 
frajdy, żeby go zdobyć. Muszę się ciągle pytać, czy mogę 
iść na ryby, czy mogę iść się kąpać — do licha ciężkiego! 
O wszystko się trzeba pytać! A myślisz, że to przyjemnie tak 
ciągle gadać jak grzeczny chłopczyk i nie móc po swojemu 
ust otworzyć? Mówię ci, zwariować można! Wdowa nie 
pozwala mi palić, nie pozwala wrzeszczeć, ziewać, przeciągać 
się i drapać przy ludziach.

Tu Huck oburzył się na dobre i z gniewem wołał dalej:
— I niech to wszyscy diabli wezmą, ona wiecznie 

się modli! Nigdy w życiu nie widziałem takiej kobiety! 
Musiałem uciekać, Tomku, musiałem! A poza tym niedługo 
rozpoczyna się szkoła i musiałbym tam chodzić, a to byłoby 
już ponad moje siły! Wiesz, bycie bogatym to wcale nie jest 
takie przyjemne, jak się ludziom wydaje. To same kłopoty 
i zmartwienia — żyć się odechciewa! A mnie się podobają te 
łachmany, które teraz mam na sobie, i ta beczka. Nie mam 
najmniejszego zamiaru się z nimi rozstać. Nigdy bym się tak 
nie wkopał, gdyby nie te przeklęte pieniądze. Bądź tak dobry, 
Tomku, i weź sobie moją część. Dasz mi czasem parę centów, 
ale nie za często, bo gwiżdżę na wszystko, co mi łatwo 
przychodzi i czego nie muszę z trudem zdobywać. Idź teraz 
do wdowy i poproś ją, żeby mi dała spokój.
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— Nie, Huck, nie mogę tego zrobić. To byłoby nieładnie. 
A zresztą, gdybyś jeszcze trochę popróbował takiego życia, to 
byś je na pewno polubił.

— Polubił?! To tak, jakbym miał polubić rozżarzony piec, 
na którym kazano by mi siedzieć! Nie, Tomku, nie chcę być 
bogaty i nie chcę mieszkać w tych cholernych, dusznych 
domach. Kocham lasy, rzekę, beczki i tu pozostanę. Do 
diabła! Właśnie kiedy zdobyliśmy strzelby, jaskinię i kiedy 
mamy wszystko, czego potrzebuje prawdziwy zbójca, 
musiała się zdarzyć ta przeklęta historia z pieniędzmi 
i wszystko popsuć!

Tomek uznał, że teraz nadeszła jego chwila.
— Ja wcale nie zamierzam rezygnować ze zbójectwa tylko 

dlatego, że jestem bogaty.
— Nie? To chwała Bogu! Ale mówisz to całkiem serio?
— Na mur-beton. Tylko… wiesz, chyba nie będziemy 

mogli cię przyjąć do bandy… tak bez dobrego wychowania…
Huckowi twarz się wyciągnęła.
— Nie przyjmiecie mnie? No, ale przecież przyjęliście 

mnie na pirata…
— Tak, ale to co innego. Zbójca to zwykle coś znacznie 

lepszego niż pirat. W wielu krajach zbójcy pochodzą 
z najlepszej arystokracji, wiesz, książęta, hrabiowie i tak dalej.

— Tomku, przecież zawsze byłeś moim przyjacielem, co? 
Chyba mnie nie odtrącisz? Nie zrobisz tego, prawda, Tomku?
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— Huck, ja nie chcę tego zrobić i nigdy bym tego nie 
zrobił, gdyby to tylko ode mnie zależało! Ale pomyśl, co 
ludzie by o tym powiedzieli? Powiedzieliby: „Phi! Banda 
Tomka Sawyera! Same łobuzy i nic więcej!” To ciebie mieliby 
na myśli, Huck. Naprawdę chciałbyś tego? No właśnie, 
i tobie, i mnie byłoby bardzo przykro.

Huck milczał jakiś czas. Widać było, że stacza ze sobą 
ciężką wewnętrzną walkę. Wreszcie powiedział:

— Dobrze, wrócę do wdowy na miesiąc i spróbuję jeszcze 
raz — postaram się wytrzymać. Ale obiecaj mi, że przyjmiesz 
mnie do bandy.

— Masz moje słowo, Huck! A teraz chodźmy do wdowy. 
Poproszę ją, żeby na początku dała ci trochę więcej swobody, 
zanim się nie przyzwyczaisz.

— Naprawdę?! Zrobisz to, Tomku? O rany, jak to dobrze! 
Żeby tylko trochę ustąpiła w tym, co najtrudniej jest mi 
wytrzymać, to już palić i kląć będę na osobności. A wtedy — 
albo wytrzymam, albo zdechnę! Kiedy chcesz zebrać bandę 
i zacząć zbójeckie życie?

— Od razu! Nawet dzisiaj w nocy możemy zebrać 
chłopaków i dokonać wtajemniczenia.

— Czego?
— Wtajemniczenia.
— Co to znaczy?



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2881Przygody Tomka Sawyera Tekst oryginalny

— To znaczy, że trzeba złożyć uroczystą przysięgę, 
że wszyscy będziemy sobie pomagać wzajemnie i nigdy 
żaden z nas nie wyda tajemnic bandy, choćby go siekano 
na kawałki, a każdego, kto by skrzywdził któregokolwiek 
z nas, zabijemy razem z całą jego rodziną.

— Rany, ale super!!
— No jasne. A zaprzysiężenie musi odbyć się o północy, 

w najbardziej odludnym i najstraszniejszym miejscu, jakie 
tylko znajdziemy. Najlepszy byłby jakiś dom, w którym 
straszy, ale teraz wszystkie te domy poburzyli przy 
szukaniu skarbów.

— To nic, najważniejsze, żeby zrobić to o północy.
— Oczywiście. I trzeba przysiąc na trumnę i wszystko 

podpisać własną krwią!
— Idę na to! To milion razy lepsze niż korsarstwo! Będę 

siedział u wdowy, choćbym miał nogi wyciągnąć. A gdy 
zostanę kiedyś prawdziwym zbójcą i moje imię stanie się 
sławne, wtedy i ona będzie dumna, że wyciągnęła mnie 
z błota.

posłoWie
Tu kończy się powieść. Ponieważ są to przygody 

chłopca, trzeba skończyć w tym miejscu, inaczej byłyby 
to już przygody mężczyzny. Kiedy pisze się o ludziach 
dorosłych, to całkiem dokładnie wie się, na czym skończyć 
— na małżeństwie i weselu. Ale pisząc o dzieciach, trzeba 
skończyć w momencie, który sam autor uzna za stosowny.
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Większość osób występujących w tej książce jeszcze żyje. 
Dobrze im się powodzi i są szczęśliwi. Może kiedyś opiszemy 
historię ich dorastania i zobaczymy, jacy mężczyźni i jakie 
kobiety wyrosły z naszych bohaterów. Na razie nie ma 
potrzeby odsłaniać ich dalszych losów.
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Przypisy:

1przecież obok ofiary stał Muff Potter — Istniał przesąd, 
że rana zacznie krwawić, gdy morderca zbliży się do swojej 
ofiary. [przypis autorski]

2O, daj mi wolność lub śmierć daj! — cytat z przemówienia 
Patricka Henry’ego (1736–1799), zagrzewającego do walki 
o niepodległość Stanów Zjednoczonych podczas Rewolucji 
Amerykańskiej (1775–1783). [przypis edytorski]

3Aurora (mit. rzym.) — bogini zorzy porannej, Jutrzenka, 
odpowiednik Eos w mit. gr. [przypis edytorski]

4Parki (mit. rzym.) — personifikacja przeznaczenia, 
trzy boginie, które przędły i przecinały nić ludzkiego losu, 
odpowiednik Mojr w mit. gr. [przypis edytorski]

5czwarty lipca — Dzień Niepodległości Stanów 
Zjednoczonych. [przypis edytorski]

6magnetyzer — tu: sztukmistrz, w swoich pokazach 
posługujący się zjawiskiem hipnozy. [przypis edytorski]

7frenolog — specjalista od frenologii, pseudonauki 
poszukującej związku między budową mózgu i czaszki 
a zdolnościami i charakterem człowieka. [przypis edytorski]

8zlinczować — bez sądu zabić człowieka podejrzanego 
o popełnienie przestępstwa. [przypis edytorski]

9stalaktyt — naciek wapienny w postaci sopla zwisającego 
ze stropu jaskini. [przypis edytorski]
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Opracowanie redakcyjne i przypisy: Dorota Kowalska, 
Marta Niedziałkowska, Alicja Snarska, Weronika Trzeciak. 



Mark Twain

Przygody Tomka 
Sawyera
Wstęp
Wstęp napisał autor książki Mark Twain.
Dużo przygód opisanych w książce wydarzyło się naprawdę.
Mark Twain i jego koledzy brali udział w tych przygodach.
W tamtych czasach dzieci i niewolnicy wierzyli 
w dziwne przesądy.
Mark Twain napisał książkę dla młodzieży,
ale dorośli też mogą ją czytać 
i dobrze się bawić.
Autor napisał wstęp w mieście Hartford w 1876 roku.
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Rozdział I
Tomek Sawyer jest sierotą.
Jego rodzice nie żyją.
Tomek mieszka razem z ciotką Polly i Sidem.
Sid to syn ciotki Polly.

Pewnego dnia ciotka Polly szukała Tomka Sawyera.
Wołała go.
Założyła okulary. 
Szukała Tomka pod łóżkiem i w ogrodzie.
Tomka nigdzie nie było.
Nagle ciotka usłyszała, 
że ktoś biegł za jej plecami.
Odwróciła się
i złapała Tomka.
Tomek był w spiżarni 
i jadł dżem.
Tomek odwrócił uwagę ciotki
i uciekł. 
Ciotka się śmiała.
Ciotka kochała Tomka
i lubiła jego żarty. 
Czasami musiała go ukarać, 
ale nie lubiła tego robić.
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Następnego dnia Tomek poszedł na wagary.
Wieczorem Sid powiedział ciotce,
że Tomek był na wagarach.
Ciotka się zdenerwowała.
Tomek wybiegł z domu na dwór.
Schował się w bezpiecznym miejscu.

Tomek siedział na dworze 
i ćwiczył gwizdanie.
Nagle przed Tomkiem stanął jakiś nieznajomy chłopiec.
Chłopiec był elegancko ubrany.
Tomkowi nie spodobał się nieznajomy chłopiec.
Chłopcy zaczęli się kłócić.
Przezywali się i straszyli.
W końcu zaczęli się bić.
Tomek pokonał nieznajomego chłopca.
Po walce Tomek miał bardzo zniszczone ubranie.
Wrócił późno do domu,
ale ciotka Polly jeszcze nie spała.
Zobaczyła ubranie Tomka
i za karę kazała Tomkowi pracować w niedzielę.
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Rozdział II
Była sobota rano.
Pogoda była bardzo ładna.
Tomek za karę miał pomalować płot.
Płot był bardzo długi i wysoki.
Tomek był smutny,
że będzie musiał długo pracować.
Tomek zobaczył Jima.
Jim był niewolnikiem 
i szedł właśnie po wodę.
Tomek chciał zamienić się z Jimem.
Ciotka Polly widziała całą sytuację 
i przegoniła Jima.
Tomek znowu musiał sam malować płot.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2888Przygody Tomka Sawyera Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Potem obok przechodził Ben.
Ben był kolegą Tomka.
Tomek zignorował Bena 
i cały czas malował płot.
Ben był zaskoczony.
Tomek oszukał Bena.
Powiedział,
że malowanie płotu to wspaniała zabawa
i że lubi to robić.
Ben uwierzył Tomkowi.
Teraz Ben też chciał malować płot.
Tomek zgodził się.

Potem Tomek oszukał kolejnych chłopców.
Chłopcy uwierzyli,
że malowanie płotu jest fajną zabawą.
Tomek odpoczywał,
a chłopcy malowali za niego płot.
Niektórzy chłopcy nawet dawali Tomkowi prezenty.
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Na koniec dnia płot był pomalowany.
Tomek był zadowolony.
Nie musiał pracować,
dostał też dużo prezentów od chłopców.
Tomek zrozumiał ważną zasadę. 
Ludzie robią trudne rzeczy,
jeśli wierzą, 
że jest to przyjemność.
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Rozdział III
Tomek poszedł do ciotki
i powiedział, 
że pomalował płot.
Ciotka sprawdziła
i była bardzo zadowolona.
Dała Tomkowi nagrodę
i pozwoliła mu iść się pobawić.

Tomek bawił się z kolegą Joe Harperem w wojnę.
Każdy z nich dowodził grupą chłopców.
Chłopcy bili się ze sobą.
Tomek i Joe nie walczyli,
tylko wydawali rozkazy.
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Po skończonej zabawie Tomek wracał do domu.
W ogrodzie Jeffa Thatchera Tomek zobaczył 
nieznajomą dziewczynkę.
Dziewczynka miała niebieskie oczy
i blond włosy.
Tomek zakochał się w nieznajomej dziewczynce.
Do tej pory Tomek kochał Amy Lawrence,
ale teraz wybrał nieznajomą dziewczynkę.
Nieznajoma dziewczynka zobaczyła Tomka.
Tomek zaczął robić różne wygłupy,
żeby zainteresować dziewczynkę.
Dziewczynka obserwowała Tomka,
ale nie chciała z nim rozmawiać.
Poszła do domu.

Wieczorem Tomek, Sid i ciotka Polly jedli kolację.
Tomek po spotkaniu z dziewczynką miał dobry humor.
W pewnej chwili ciotka odeszła od stołu.
Sid niechcący stłukł cukierniczkę.
Ciotka pomyślała, 
że to wina Tomka
i zbiła go.
Gdy dowiedziała się,
że to Sid stłukł cukierniczkę,
było jej przykro.
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Tomek po kolacji był zamyślony.
Było mu źle,
że dostał karę.
Wyobrażał sobie,
że ciotka go przeprasza.
Przypomniał sobie też spotkanie z nieznajomą dziewczynką.
Postanowił,
że pójdzie pod jej dom.
 

Była już noc.
Tomek wyszedł z domu 
i poszedł pod dom dziewczynki.
Wszedł do ogrodu i obserwował okna.
Cały czas marzył o dziewczynce.
Nagle otworzyło się okno
i służąca oblała Tomka zimną wodą.
Tomek uciekł do domu.
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Rozdział IV
Była niedziela rano.
Ciotka Polly po śniadaniu pomodliła się
i przeczytała fragment Pisma Świętego.
Tomek miał zadanie nauczyć się na pamięć kilku zdań 
z Pisma Świętego.
Uczył się, 
ale nie mógł ich zapamiętać.
Cały czas robił błędy.
Tomkowi w nauce pomagała Mary.
Mary była kuzynką Tomka.
Obiecała,
że da Tomkowi scyzoryk,
jeśli Tomek nauczy się zdań z Pisma Świętego.
Tomek chciał dostać scyzoryk,
dlatego uczył się jeszcze bardziej.
W końcu nauczył się kilku zdań,
a Mary dała mu scyzoryk.

Potem Mary i Tomek szykowali się do kościoła.
Tomek musiał się umyć i elegancko ubrać.
Nie lubił tego,
ale nie miał wyboru.
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Mary, Tomek i Sid poszli do kościoła.
Najpierw w kościele była szkółka niedzielna, 
potem było nabożeństwo.
Szkółka niedzielna to lekcje w kościele.
Dzieci podczas nich uczą się o religii i Piśmie Świętym.
W szkółce niedzielnej dzieci uczyły się na pamięć zdań 
z Pisma Świętego.
Za dobre odpowiedzi dzieci dostawały kolorowe karteczki.
Karteczki dzieci wymieniały na nagrody.

Tomek przed szkółką niedzielną rozmawiał z kolegami.
Dawał im różne prezenty.
Oni dawali mu swoje kolorowe karteczki.
Tomek dostał bardzo dużo karteczek.
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Dyrektor Walters rozpoczął szkółkę niedzielną.
Dyrektor był młodym, eleganckim mężczyzną.
Był bardzo religijny.
Najpierw wygłosił przemówienie do dzieci.
W trakcie przemówienia do kościoła weszły nowe osoby.
Byli to adwokat Thatcher, staruszek 
i mężczyzna z żoną i córką.
Tomek rozpoznał dziewczynkę.
To była jego nowa ukochana,
którą widział dzień wcześniej w ogrodzie. 
Mężczyzna był ważnym sędzią 
i bratem adwokata Thatchera.
Adwokat chciał popisać się przed bratem.
Postanowił wręczyć nagrodę dziecku,
które uzbierało najwięcej karteczek.

Tomek pokazał,
że ma najwięcej karteczek.
Wszyscy byli zdziwieni.
Tomek nie lubił się uczyć
i nigdy nie zdobył nagrody.
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Dyrektor Walters zaprosił Tomka na środek.
Przedstawił go sędziemu.
Sędzia był bardzo zadowolony,
że Tomek nauczył się tak dużo zdań.
Postanowił zadać Tomkowi pytanie.
Spytał:
„Jak nazywali się pierwsi apostołowie?”.
Tomek nie znał odpowiedzi.
Dyrektor i sędzia czekali na jakąś odpowiedź.
Tomek musiał coś powiedzieć
i odpowiedział:
„Dawid i Goliat”.
To nie była dobra odpowiedź.
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Rozdział V
Po szkółce niedzielnej było nabożeństwo.
Do kościoła przyszło dużo mieszkańców miasta.
Najpierw zadzwonił dzwon,
potem pastor odczytał hymn.
Pastor po hymnie przeczytał różne komunikaty.
Wszyscy pomodlili się 
i pastor zaczął mówić kazanie.

Tomek podczas kazania bardzo się nudził.
Nie słuchał słów pastora.
Przypomniał sobie,
że w kieszeni ma chrząszcza.
Chciał się z nim pobawić,
ale chrząszcz wypadł na podłogę kościoła.
Nagle do kościoła wszedł pies.
Zobaczył chrząszcza i zaczął się z nim bawić.
W pewnej chwili chrząszcz ugryzł psa.
Pies zaczął szczekać, wyć 
i biegać po całym kościele.
Wszyscy ludzie się śmiali.
Pastor dalej mówił kazanie,
ale nikt go nie słuchał.
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Rozdział VI
W poniedziałek rano Tomek bardzo nie chciał iść do szkoły.
Pomyślał, że będzie udawał chorego 
i zostanie w domu.
Zaczął głośno jęczeć.
Sid obudził się i spytał,
co się dzieje.
Tomek powiedział,
że bardzo go boli palec
i cierpi.

Przyszła ciotka Polly.
Tomek powiedział jej,
że boli go palec u nogi
i że rusza mu się ząb.
Ciotka zrozumiała, 
że Tomek nie chce iść do szkoły
i udaje chorobę.
Kazała Tomkowi wyjść z łóżka
i iść do szkoły.
Ząb Tomka ruszał się naprawdę.
Ciotka przywiązała do zęba nitkę
i wyrwała ząb.
Tomek mógł iść do szkoły.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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W drodze do szkoły Tomek spotkał Huckleberry’ego Finna.
Huckleberry Finn był włóczęgą.
Jego ojciec był pijakiem.
Huckleberry Finn robił,
co chciał.
Nie chodził do szkoły.
Nie słuchał się nikogo.
Sypiał na dworze,
kąpał się w rzece i łowił ryby.
Ubierał się w stare ubrania dorosłych.

Tomek i Huckleberry Finn zaczęli rozmawiać.
Finn niósł martwego kota.
Powiedział, 
że potrzebuje kota do usunięcia brodawek.
Brodawka to twarda kulka na skórze.
Tomek znał inny sposób na usunięcie brodawek.
Chłopcy zaczęli dyskutować o tych sposobach.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Huck wyjaśnił sposób z martwym kotem.
Trzeba było iść w nocy na cmentarz
i czekać.
Gdy usłyszy się dziwne hałasy,
rzucić kota i powiedzieć specjalny wierszyk.
Wtedy brodawki znikną.
Chłopcy umówili się,
że w nocy pójdą na cmentarz 
i spróbują tego sposobu.

Tomek spóźnił się do szkoły.
Nauczyciel za karę posadził go w ławce z dziewczyną.
Była to dziewczyna,
którą Tomek widział w ogrodzie.
Tomek bardzo się ucieszył.
Całą lekcję próbował zwrócić uwagę dziewczyny.
Patrzył na nią, 
dał jej brzoskwinię.
Dziewczyna nie była zainteresowana.
Tomek zaczął rysować różne obrazki.
Dziewczynie spodobały się rysunki Tomka.
Zaczęła z nim rozmawiać.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Dziewczyna nazywała się Becky Thatcher.
Tomek powiedział,
że nauczy ją rysować.
Na koniec rozmowy napisał:
„Kocham cię”
i pokazał to Becky.
Becky była zadowolona.
Tomek był szczęśliwy.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział VII
Dalsze lekcje Tomek siedział obok kolegi, Joe Harpera.
Chłopcy bardzo się nudzili.
Tomek wyjął z kieszeni robaka 
i chłopcy zaczęli się nim bawić na ławce.
Byli tak skoncentrowani na zabawie,
że nie usłyszeli nauczyciela.
Nauczyciel stał obok ławki
i patrzył na zabawę chłopców.
Był bardzo zdenerwowany.
Za karę pobił chłopców.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Po szkole Tomek spotkał się z Becky.
Rozmawiali o tym,
co lubią, a czego nie lubią.
Tomek powiedział Becky,
że ją kocha.
Becky też powiedział do Tomka:
„kocham cię”.
Tomek i Becky obiecali sobie, 
że nie będę kochać nikogo innego.
Potem pocałowali się.
Tomek powiedział,
że kiedyś zrobił podobnie z inną dziewczyną.
Tamta dziewczyna nazywała się Amy Lawrence.
Becky była bardzo smutna i zazdrosna.
Tomek próbował przeprosić Becky.
Becky nie chciała słuchać Tomka.
Była nadal smutna i płakała.
Tomek zdenerwował się i uciekł ze szkoły.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział VIII
Po ucieczce ze szkoły Tomek ukrył się w lesie.
Usiadł pod drzewem i myślał o Becky.
Był smutny i cierpiał.
Chciał ukarać Becky.
Wymyślił, że ucieknie na jakiś czas z miasta
i zostanie piratem.
Wszyscy będą za nim tęsknić 
i będzie im przykro.

Pod drzewem chłopcy mieli kryjówkę.
Kiedyś zakopali tam szklanką kulkę
i zrobili czary.
Wierzyli, 
że potem w kryjówce pojawi się więcej kulek.
Tomek teraz odkopał kulkę.
Ale czary nie zadziałały.
Kulka była tylko jedna.
Tomek był zdziwiony.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2905Przygody Tomka Sawyera Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Potem Tomek usłyszał kogoś w lesie.
To był jego kolega Joe Harper.
Chłopcy ucieszyli się ze spotkania.
Zaczęli razem bawić się.
Udawali, 
że walczą ze sobą.
To była bardzo wesoła zabawa.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział IX
Wieczorem Tomek nie spał.
Czekał na Hucka.
Tomek i Huck mieli razem iść na cmentarz.
Nagle Tomek usłyszał miauczenie kota.
To Huck udawał kota.
To był znak,
że Tomek ma wyjść z domu.

Tomek i Huck poszli razem na cmentarz.
Była już noc.
Chłopcy czekali na północ,
żeby odprawić czary.
W pewnej chwili usłyszeli głosy.
Tomek i Huck bardzo się wystraszyli.
Ukryli się i słuchali.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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To nie były duchy.
To byli 3 mężczyźni: Muff Potter, Indianin Joe 
i doktor Robinson.
Doktor Robinson chciał wykopać z grobu kości.
Muff Potter i Indianin Joe mu pomagali.
Mężczyźni zaczęli się kłócić.
Indianin Joe powiedział,
że od dawna jest zły na doktora Robinsona.
Kiedyś doktor Robinson mu nie pomógł.
Indianin Joe chciał teraz się zemścić.
Mężczyźni zaczęli się bić.
Muff Potter stracił przytomność.
Indianin Joe zabił doktora Robinsona.
Potem Indianin oszukał Muffa Pottera.
Indianin Joe powiedział,
że Muff Potter zabił doktora.
Muff nie pamiętał,
co się stało.
Uwierzył Indianinowi Joe.
Był przestraszony,
że teraz spotka go kara.
Indianin Joe obiecał,
że nikomu nie powie.
Tomek i Huck widzieli bójkę mężczyzn.
Widzieli, że to Indianin Joe zabił doktora.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Rozdział X
Tomek i Huck uciekli z cmentarza.
Ukryli się w mieście między budynkami.
Chłopcy byli przestraszeni.
Nie wiedzieli,
co zrobić.
Nie chcieli opowiedzieć innym ludziom o bójce na cmentarzu.
Bali się, 
że Indianin Joe im też może zrobić krzywdę.
Postanowili,
że to będzie ich tajemnica.
Nikomu nie powiedzą,
co widzieli.
Tomek i Huck wrócili do swoich domów.

Rano ciotka Polly rozmawiała z Tomkiem.
Powiedziała mu,
że ma przez niego dużo kłopotów.
Martwiła się tym, 
że Tomek robił różne wygłupy
i nie chodził do szkoły.
Była bardzo smutna i płakała.
Tomek po rozmowie też zrobił się smutny.
Chciał się zmienić i robić już tylko dobre rzeczy.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Rozdział XI
W trakcie dnia znaleziono na cmentarzu ciało 
doktora Robinsona.
Obok ciała leżał nóż.
Ludzie rozpoznali,
że to nóż Muffa Pottera.
Wszyscy uwierzyli,
że to Muff zabił doktora.
Indianin Joe opowiedział,
co wydarzyło się na cmentarzu.
Ale nie powiedział prawdy.
Oszukał wszystkich i powiedział,
że to Muff jest mordercą.
Szeryf zamknął Muffa w więzieniu.

Tomek i Huck nie powiedzieli,
co widzieli w nocy na cmentarzu.
Od tego dnia Tomek nie miał dobrego humoru.
Był smutny,
w nocy śniły mu się złe sny.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Rozdział XII
Tomek był cały czas smutny.
Becky Thatcher zachorowała 
i nie chodziła do szkoły.
Tomek bardzo się przejął,
nic nie sprawiało mu radości.

Ciotka Polly widziała,
że Tomek zachowuje się dziwnie.
Próbowała leczyć go różnymi sposobami.
Kazała pić Tomkowi syrop,
który był paskudny.
Pewnego razu Tomek dał trochę syropu kotu ciotki Polly.
Kot zaczął skakać i biegać po pokoju.
Ciotka domyśliła się,
że kot napił się syropu.
Najpierw była bardzo zła na Tomka.
Potem zrozumiała,
że syrop jest okropny.
Tomek już nie musiał więcej pić syropu.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Tego dnia do szkoły wróciła Becky Thatcher.
Tomek tęsknił za nią,
a teraz był bardzo szczęśliwy.
Ale Becky nie chciała rozmawiać z Tomkiem.
Tomek znowu zrobił się smutny.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział XIII
Tomek czuł się samotny.
Myślał,
że nikt go nie kocha.
Tomek uciekł ze szkoły.
Chodził po łące
i płakał.

Na łące spotkał Joego Harpera.
Joe czuł się podobnie jak Tomek.
Chłopcy postanowili,
że uciekną z miasta,
zostaną piratami
i zamieszkają na wyspie.
Opowiedzieli Huckowi o swoim planie.
Huck chciał do nich dołączyć
i też być piratem.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Tomek, Huck i Joe spakowali jedzenie i różne rzeczy.
W nocy uciekli z miasta.
Poszli nad rzekę, ukradli tratwę
i popłynęli na wyspę.
Na wyspie rozbili obóz.
Rozpalili ognisko 
i zjedli kolację.
Po kolacji rozmawiali przy ognisku.
Wszystkim podobała się zabawa w piratów.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Rozdział XIV
Rano Tomek obudził się pierwszy.
Na wyspie było dużo zwierząt.
Tomek słuchał śpiewu ptaków
i obserwował różne zwierzęta.
Potem obudził Joego i Hucka.
Chłopcy najpierw pływali w rzece,
potem łowili ryby
i zrobili śniadanie.
Nikt nie tęsknił za domem.
Na wyspie było wesoło.
Po śniadaniu wędrowali po wyspie.

Po południu chłopcy zaczęli trochę tęsknić za domem.
Nagle usłyszeli dziwny hałas.
Po rzece pływał statek z ludźmi.
To mieszkańcy miasta kogoś szukali.
Chłopcy zrozumieli,
że wszyscy ich szukają.
Wieczorem chłopcy jeszcze bardziej tęsknili za domem.
Gdy wszyscy usnęli,
Tomek napisał coś na korze drzewa.
Potem po cichu poszedł na plażę.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Rozdział XV
Była noc.
Tomek wskoczył do wody
i zaczął płynąć.
Dopłynął do statku,
a potem na statku do miasta.
Po cichu przeszedł przez miasto do domu ciotki Polly.
Obserwował przez okno,
co dzieje się w domu.

W domu przy stole siedzieli ciotka Polly, Sid, Mary 
i matka Joego Harpera.
Tomek wszedł do środka
i ukrył się pod łóżkiem.
Nikt go nie zobaczył.
Tomek leżał pod łóżkiem
i słuchał rozmów.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2916Przygody Tomka Sawyera Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Wszyscy ludzie w mieście myśleli,
że Tomek, Huck i Joe utopili się w rzece.
Ciotka Polly mówiła,
że Tomek był bardzo dobry
i że go kochała.
Matka Joego Harpera tak samo mówiła o swoim synu.
Wszyscy przy stole byli smutni,
płakali i wspominali chłopców.
Rano Tomek ukradł łódkę
i wrócił na wyspę do Hucka i Joego.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Rozdział XVI
Chłopcy cały dzień świetnie się bawili.
Pływali, bawili się na plaży,
wędrowali po lesie,
grali w różne gry.
Było im dobrze,
śmiali się i byli zadowoleni.

Potem zaczęli jednak tęsknić za domem.
Tęsknili coraz bardziej i bardziej.
Joe i Huck chcieli od razu wracać do miasta.
Tomek chciał zostać na wyspie.
Chłopcy zaczęli się kłócić.
Nagle Tomek wpadł na jakiś pomysł.
Opowiedział pozostałym chłopcom o swoim planie.
Wszyscy się zgodzili
i zostali na wyspie.
Znowu śmiali się i bawili.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Po obiedzie Huck zapalił fajkę.
Huck palił fajkę od dawna.
Joe i Tomek zazdrościli Huckowi.
Też chcieli spróbować palenia fajki.
Huck się zgodził.
Huck przygotował fajki dla pozostałych chłopców.
Chłopcy zapalili fajki.
Najpierw Tomek i Joe czuli się dobrze.
Palili fajki i żartowali.
Potem zaczęły ich boleć brzuchy.
Wymiotowali i czuli się bardzo słabo.
Po kolacji nie chcieli już palić fajek.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Rozdział XVII
W nocy chłopcy obudzili się.
Powietrze było duszne,
wszędzie było bardzo cicho.
Nagle na niebie pojawiła się błyskawica.
Zaczęła się okropna burza.

Chłopcy schowali się w namiocie.
Wiał coraz mocniejszy wiatr,
burza była coraz groźniejsza.
W pewnym momencie wiatr zniszczył namiot.
Chłopcy uciekli z obozu
i schowali się pod drzewem na brzegu rzeki.
W końcu burza skończyła się.
Chłopcy wrócili do obozu,
ale wszystko było tam zniszczone.

Tomek, Huck i Joe musieli rozpalić nowe ognisko,
wysuszyć ubrania i ugotować coś do jedzenia.
W dzień mieli już lepsze humory.
Bawili się i rozmawiali.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział XVIII
W mieście wszyscy byli smutni.
Ludzie wspominali Tomka, Hucka i Joego.
Becky żałowała,
że nie chciała rozmawiać z Tomkiem.
Pozostałe dzieci nie miały ochoty na zabawę.
W niedzielę bardzo dużo mieszkańców przyszło do kościoła.

Pastor w kazaniu opowiadał o chłopcach.
Mówił, 
że byli dobrzy
i zawsze zachowywali się pięknie.
Ludzie słuchali kazania pastora i płakali.

Nagle do kościoła weszli Tomek, Huck i Joe!
Wszyscy byli zdziwieni.
Ciotka Polly uściskała Tomka.
Ludzie zaczęli śpiewać radosne pieśni.
To był właśnie plan Tomka,
żeby zrobić niespodziankę
i wrócić do miasta w niedzielę podczas mszy.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział XIX
W poniedziałek przy śniadaniu ciotka Polly i Mary rozmawiały 
z Tomkiem.
Ciotka powiedziała,
że bardzo się martwiła.
Tomek mógł dać znać,
że żyje i jest bezpieczny.
Ciotce było przykro,
że Tomek tego nie zrobił.

Tomek chciał pocieszyć ciotkę.
Opowiedział wymyśloną historię.
Mówił, że na wyspie miał sen.
Śnił mu się dom i rozmowa ciotki, Mary, Sida 
i matki Joe Harpera.
Tomek opowiadał, gdzie siedzieli
i o czym rozmawiali.
Sen Tomka był bardzo dokładny.
Ciotka miała już lepszy humor.
Ale Tomek wszystkich oszukał.
To nie był jego sen.
Tomek przypłynął przecież do miasta
i wszystko widział, i słyszał.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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W szkole Tomek był sławny.
Dzieci zazdrościły mu życia na wyspie.
Cały czas towarzyszyły Tomkowi
i słuchały jego opowiadań.

Tomek był popularny.
Chciał ukarać Becky.
Nie rozmawiał z nią.
Rozmawiał z Amy Lawrence.
Becky wpadła na pomysł.
Zaprosiła wszystkich na piknik do swojego domu.
Nie zaprosiła tylko Tomka.

Potem Tomek zobaczył Becky razem z Alfredem.
Alfred był kolegą Becky.
Becky i Alfred czytali razem książkę.
Tomek był zazdrosny.
Żałował, 
że ignorował Becky.
Tomek uciekł do domu.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Becky zmieniła zdanie.
Nie chciała dalej czytać książki z Alfredem.
Pokłóciła się z nim.
Alfred był bardzo zły.
Wszedł do klasy 
i zniszczył zeszyt Tomka.
Becky wszystko widziała przez okno.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Rozdział XX
W domu Tomek spotkał ciotkę Polly.
Ciotka była bardzo zła na Tomka.
Dowiedziała się,
że Tomek ją oszukał.
Tomek uciekł na wyspę,
ale jednej nocy wrócił do domu
i oglądał,
co się dzieje.
Tomek nie powiedział tego ciotce. 
Tomek udawał, że wszystko mu się śniło.

Ciotka była zła
i krzyczała na Tomka.
Tomek powiedział,
że żałuje.
Opowiedział,
że chciał zostawić list.
Ale zmienił zdanie.
List został w kieszeni jego ubrania.
Tomek wyszedł z domu.
Ciotka sprawdziła kieszenie ubrania.
W kieszeni był list.
Ciotka nie była już zła na Tomka.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział XXI
Tomek w drodze do szkoły spotkał Becky.
Przeprosił ją za swoje zachowanie.
Becky nie przyjęła przeprosin.
Tomek był zaskoczony i zły.

W szkole lekcje prowadził nauczyciel Dobbins.
Nauczyciel Dobbins miał książkę schowaną w szufladzie.
Gdy uczniowie robili zadania,
nauczyciel wyciągał książkę i czytał.
Wszyscy byli ciekawi, 
co jest w tej książce.

Becky weszła do klasy 
i zobaczyła otwartą szufladę z książką.
Wyjęła książkę
i zaczęła ją przeglądać.
Nagle do klasy wszedł Tomek.
Becky wystraszyła się
i przedarła stronę w książce.
Tomek wszystko widział.
Becky była przestraszona,
że nauczyciel ją ukarze.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Zaczęła się lekcja.
Nauczyciel zobaczył,
że Tomek ma zniszczony zeszyt.
Tomek dostał karę.

Potem uczniowie robili zadania,
a nauczyciel zaczął czytać swoją książkę.
Nagle zobaczył przedartą stronę.
Był zły.
Pytał,
który uczeń zniszczył książkę.
Tomek zdecydował, 
że uratuje Becky.
Powiedział,
że to on zniszczył książkę.
Nauczyciel ponownie ukarał Tomka.
Becky potem podziękowała Tomkowi.
Tomek był szczęśliwy.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział XXII
Zbliżały się wakacje.
Na koniec szkoły miał być dzień egzaminów.
Nauczyciel Dobbins zadawał dużo rzeczy do nauki.
Często też karał uczniów.
Wszyscy uczniowie byli zmęczeni i zdenerwowani.
Wymyślili plan zemsty.
Miał im pomóc syn lakiernika.

W końcu był dzień egzaminów.
Wszyscy uczniowie z rodzicami i nauczyciel spotkali się w sali.
Zaczęły się różne występy.
Uczniowie mówili wiersze
i czytali swoje wypracowania.

Na koniec nauczyciel stanął przy tablicy
i zaczął rysować mapę do egzaminu z geografii.
Wszyscy zaczęli się śmiać.
Nauczyciel pomyślał,
że narysował brzydko
i zaczął rysować ponownie.
Nadal wszyscy na sali się śmiali.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2928Przygody Tomka Sawyera Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



W suficie nad nauczycielem był otwór.
Przez otwór ktoś spuścił na sznurku kota.
Kot zjechał blisko głowy nauczyciela
i pazurami złapał jego włosy.
Nauczyciel miał perukę
i kot ją ściągnął.
Teraz nauczyciel był łysy.
Głowa nauczyciela była złota.
To syn lakiernika pomalował ją wcześniej na złoto.
Wszyscy bardzo się śmiali z nauczyciela.
Egzamin został przerwany.
Zaczęły się wakacje.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział XXIII
Tomek w wakacje robił różne rzeczy,
ale nie miał dobrego humoru.
Był smutny
i bardzo się nudził.

Becky wyjechała na całe wakacje z miasta.
Tomek dużo rozmyślał o zabójstwie doktora Robinsona.
Potem Tomek przez 2 tygodnie ciężko chorował.
Gdy wyzdrowiał,
spotykał się z kolegami.
Ale nadal nie był radosny.
Czuł się samotny.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział XXIV
Pewnego dnia w mieście rozpoczęła się rozprawa sądowa 
w sprawie zabójstwa doktora Robinsona.
Wszyscy ludzie o tym rozmawiali.
Muff Potter był w więzieniu.
Tomek nie wiedział,
co robić.
Spotkał się z Huckiem Finnem.
Chłopcy nadal nie chcieli powiedzieć,
że doktora zabił Indianin Joe.
Bali się, 
że Indianin Joe zrobi im krzywdę.
Tomek czuł się źle,
że nie mówią prawdy.
Nie mógł spać,
miał koszmary.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Był ostatni dzień rozprawy w sądzie.
Wszyscy myśleli,
że winny jest Muff Potter.
Nagle Tomek został wezwany jako świadek.
Tomek powiedział prawdę.
Opowiedział,
że był w nocy na cmentarzu
i wszystko widział.
Powiedział,
że to Indianin Joe zabił doktora Robinsona.
Muff Potter był niewinny.
Gdy Indianin Joe usłyszał słowa Tomka,
uciekł z sądu.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział XXV
Tomek był teraz bohaterem.
Wszyscy mówili,
że wspaniale się zachował.
Muff Potter bardzo dziękował Tomkowi.
Tomek i Huck jednak nadal bali się Indianina Joego.
Indianin uciekł z sądu 
i gdzieś się ukrył.
Wszyscy próbowali go znaleźć.
Była nagroda za złapanie Indianina.
Ale nikt go nie złapał.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział XXVI
Pewnego dnia Tomek postanowił szukać skarbów.
Opowiedział o swoim pomyśle Huckowi Finnowi.
Chłopcy długo rozmawiali o poszukiwaniu skarbów.
Przypomnieli sobie,
że często skarby zakopane są obok starych domów.
Postanowili poszukać skarbów w ziemi obok starego 
domu wdowy.

Wzięli łopaty 
i poszli do domu wdowy.
Zaczęli kopać pod drzewem,
ale nigdzie nie było skarbu.
Rozmawiali o skarbach
i kopali dalej.
Nadal nigdzie nie było skarbu.
Chłopcy byli już bardzo zmęczeni.
Postanowili wrócić do szukania skarbów w nocy.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Tomek i Huck wrócili w nocy pod drzewo.
Zaczęli kopać,
ale nigdzie nie było skarbu.
Kopali długo,
ale niczego nie znaleźli.
Tomek miał nowy pomysł.
Powiedział,
że skarb jest na pewno w starym domu.
Ludzie bali się tego domu.
Czasami w oknach było widać niebieskie światło.
Ludzie myśleli,
że to duchy.
Tomek wymyślił,
że pójdą do domu w dzień.
Huck się zgodził.
Chłopcy skończyli kopać
i wrócili do domu.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Rozdział XXVII
Tomek i Huck poszli do starego domu.
Weszli do środka.
Najpierw oglądali pokoje na parterze,
potem postanowili wejść na górę.
Gdy Tomek i Huck byli na górze,
usłyszeli hałas.
Ktoś wszedł do domu.
Chłopcy spojrzeli przez dziury w podłodze.

Do domu weszło 2 mężczyzn.
Jeden był to stary głuchy Hiszpan.
Niedawno pojawił się w mieście.
Drugi był brudny,
miał na sobie stare, dziurawe ubranie.
Tomek i Huck go nie znali.
Nagle Hiszpan zaczął mówić.
Okazało się,
że to Indianin Joe.
Indianin Joe przebrał się
i udawał głuchego Hiszpana.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Indianin Joe i drugi mężczyzna coś planowali.
Rozmawiali o tym,
że Indianin chce się na kimś zemścić.
Potem obaj mieli uciec.
Postanowili,
że zostaną w domu do wieczora,
a w nocy pójdą do innej kryjówki.
Indianin Joe i drugi mężczyzna poszli spać.

Tomek i Huck byli cały czas na górze.
Gdy mężczyźni na dole zasnęli,
chłopcy spróbowali uciec.
Ale bardzo bali się,
że Indianin się obudzi.
Tomek i Huck zostali więc do wieczora na górze.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

2937Przygody Tomka Sawyera Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)



Wieczorem Indianin Joe i mężczyzna obudzili się.
Za kominkiem mieli schowanych dużo pieniędzy.
Wyjęli teraz wszystkie pieniądze.
Umówili się,
że schowają je w kryjówce pod krzyżem.
Nazywali tę kryjówkę „numer 2”.
Nagle Indianin postanowił wejść na górę
i sprawdzić,
czy nikogo tam nie ma.
Tomek i Huck byli przerażeni.

Indianin zaczął wchodzić po schodach.
Za chwilę mógł zobaczyć chłopców.
Schody nagle pękły 
i Indianin spadł na dół.
Tomek i Huck byli bezpieczni.
Indianin Joe i mężczyzna wzięli skrzynię z pieniędzmi
i wyszli z domu.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Tomek i Huck zeszli na dół
i wrócili do miasta.
Postanowili sprawdzać,
czy przebrany Indianin pojawi się w mieście.
Postanowili też odnaleźć kryjówkę pod krzyżem.
Tomek bał się,
że Indianin Joe chce zrobić mu krzywdę.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Rozdział XXVIII
Następnego dnia Tomek spotkał się z Huckiem.
Zastanawiali się,
co to może być kryjówka „numer 2”,
o której mówił Indianin Joe.
Tomek wymyślił,
że może to numer pokoju w hotelu.
Tomek zaczął pytać o pokój numer 2 w hotelach w mieście.
W jednym hotelu ktoś wynajął ten pokój
i przychodził do niego tylko w nocy.
Chłopcy uznali,
że to musi być kryjówka Indianina Joego.
Zaplanowali,
że w nocy wejdą do tego pokoju.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział XXIX
Kilka dni później Huck i Tomek spróbowali wejść do pokoju 2.
Huck stał na ulicy
i pilnował.
Tomek poszedł do pokoju.
Nagle Huck zobaczył,
że Tomek biegnie 
i krzyczy.
Chłopcy uciekli spod hotelu w bezpiecznie miejsce.

Tomek opowiedział Huckowi,
co się stało.
Tomek wszedł do pokoju.
Na podłodze leżał Indianin Joe.
Był pijany
i spał.
Tomek bardzo się wystraszył
i uciekł.
Nie zobaczył,
czy w pokoju jest skrzynia z pieniędzmi.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Chłopcy zaplanowali,
co zrobią dalej.
Huck będzie pilnował pokoju.
Gdy zobaczy,
że Indianin wyszedł,
da znać Tomkowi.
Wtedy razem z Tomkiem wejdą do pokoju
i poszukają skrzyni z pieniędzmi.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział XXX
Kilka dni później do miasta wróciła Becky Thatcher.
Tomek bardzo się ucieszył.
Becky postanowiła zrobić piknik dla koleżanek i kolegów.
Tomek i Becky postanowili,
że po pikniku nie wrócą do domu.
Chcieli przenocować w domu wdowy Douglas.

Piknik się rozpoczął.
Najpierw dzieci płynęły statkiem za miasto.
Tam dzieci wyszły na brzeg.
Biegały po lesie,
potem zjadły wspólny posiłek.
Ktoś zaproponował,
żeby zwiedzić jaskinie na wzgórzu.

Na wzgórzu było dużo jaskiń.
Jaskinie były połączone ze sobą.
Było tam dużo korytarzy i zakrętów.
Dzieci chodziły po jaskiniach do wieczora.
Potem wróciły na statek.
Statek odpłynął do miasta.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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W mieście Huck cały czas pilnował pokoju numer 2.
Tej nocy z pokoju wyszło 2 mężczyzn.
Nieśli coś ze sobą.
Huck pomyślał,
że to skrzynia ze skarbem,
Huck nie miał czasu,
żeby iść po Tomka.
Huck sam poszedł za mężczyznami.
Chciał zobaczyć,
co zrobią.

Mężczyźni wyszli z miasta.
Poszli w stronę wzgórza.
Zatrzymali się obok domu wdowy Douglas.
W domu świeciło się światło.
Mężczyźni zaczęli rozmawiać.
Jednym z nich był Indianin Joe.
Huck słyszał całą rozmowę.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Indianin chciał napaść na wdowę
i zrobić jej krzywdę.
Był na nią zły,
bo jej mąż był sędzią.
Sędzia często karał Indianina.
Teraz Indianin chciał się zemścić.
Mężczyźni postanowili poczekać do rana
i wtedy napaść na wdowę.
Huck chciał pomóc wdowie.
Pobiegł po pomoc.

Niedaleko był dom starego Walijczyka.
Huck tam poszedł 
i o wszystkim opowiedział.
Stary Walijczyk z synami wzięli broń
i pobiegli na wzgórze.
Huck ukrył się za kamieniem
i słuchał.
Nagle usłyszał strzały.
Wystraszył się
i pobiegł do miasta.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział XXXI
Następnego dnia rano Huck poszedł do domu Walijczyka.
Chciał dowiedzieć się,
co się stało w nocy.
Walijczyk zaprosił Hucka na śniadanie
i wszystko mu opowiedział.

Razem z synami Walijczyk poszedł na wzgórze.
Zaczęli iść cicho,
żeby złapać Indianina Joego.
Ale Indianin ich usłyszał.
Indianin i drugi mężczyzna uciekli.
Walijczyk powiadomił policję.
Policja nie znalazła Indianina i drugiego mężczyzny.
Indianin gdzieś uciekł
i się ukrył.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Walijczyk powiedział,
że znaleźli skrzynię obok płotu.
Huck był bardzo ciekawy,
czy były tam pieniądze.
Okazało się,
że w skrzyni były różne narzędzia.
Nie było w niej skarbu.

Po śniadaniu do Walijczyka przyszła wdowa Douglas i goście.
Wszyscy chcieli usłyszeć,
co się stało w nocy.
Walijczyk opowiedział,
jak próbował złapać Indianina Joego.

Wszyscy ludzie w mieście dowiedzieli się o tej historii.
Przyszli wcześniej do kościoła,
żeby porozmawiać o nocnym wydarzeniu.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Po nabożeństwie matka Becky Thatcher spytała panią Harper,
czy Becky już wstała.
Pani Harper była zdziwiona.
Becky Thatcher nie nocowała u niej w domu.
Powiedziała o tym pani Thatcher.
Do rozmowy dołączyła ciotka Polly.
Spytała,
gdzie jest Tomek.
Okazało się,
że Becky i Tomek nie nocowali u pani Harper.
Nikt nie wiedział,
gdzie są.
Wszyscy zaczęli się zastanawiać,
gdzie widzieli Tomka i Becky ostatni raz.
Ktoś powiedział,
że Tomek i Becky musieli zostać w jaskiniach.

Ludzie z miasta zaczęli szukać Tomka i Becky w jaskiniach.
Szukali ich 3 dni,
ale ich nie znaleźli.
Znaleźli tylko w jednej jaskini napisy „Becky” i „Tomek”.
Dzieci nigdzie nie było.
Ciotka Polly i rodzice Becky byli bardzo smutni.
Wszyscy myśleli,
że dzieci zaginęły na zawsze.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział XXXII
Co się stało z Tomkiem i Becky?
Gdzie byli?
Co robili?

Tomek i Becky podczas pikniku poszli z innymi dziećmi 
do jaskiń.
Mieli ze sobą zapaloną świecę,
żeby wszystko dobrze widzieć.
Oglądali korytarze
i czytali napisy na ścianach.
W pewnym momencie poszli sami w korytarz.
W jednej jaskini znaleźli wodospad.
Za wodospadem było zejście w dół.
Tomek i Becky zeszli tym zejściem w dół.

Na dole zwiedzali kolejne korytarze i jaskinie.
Na jednej ścianie napisali „Becky” i „Tomek”.
W jednej jaskini zobaczyli na suficie dużo nietoperzy.
Nietoperze obudziły się 
i zaczęły lecieć w kierunku świecy.
Tomek i Becky zaczęli uciekać,
ale nietoperze skrzydłami zgasiły świecę.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Tomek i Becky chodzili dalej po jaskiniach.
Znaleźli duże podziemne jezioro.
Usiedli na jego brzegu
i odpoczywali.
Postanowili wrócić do pozostałych dzieci.
Nie chcieli iść tą samą drogą,
bo bali się nietoperzy.
Próbowali wrócić inną drogą.

Długo chodzili
i chodzili.
Nie wiedzieli,
jak wrócić do wyjścia z jaskini.
Tomek i Becky zabłądzili.
Próbowali wołać pozostałe dzieci,
ale nikt ich nie słyszał.
Becky zaczęła płakać.
Tomek ją pocieszał.
Zaczęli dalej szukać wyjścia z jaskini.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Tomek i Becky zrobili się zmęczeni.
Zrobili przerwę w chodzeniu po jaskiniach.
Becky zasnęła.
Potem znowu szukali wyjścia.

Tomek zrozumiał,
że sami nie znajdą wyjścia z jaskini.
Tomek i Becky postanowili zostać obok źródła wody
i czekać na pomoc.
Zjedli resztkę jedzenia,
potem poszli spać.
Nie wiedzieli,
która jest godzina
i jak długo są w jaskiniach.
Byli załamani.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Tomek zdecydował,
że nie chce tak siedzieć
i czekać.
Wolał szukać wyjścia.
Żeby się nie zgubić, 
rozwijał za sobą sznurek.
Najpierw poszedł sprawdzić jeden z korytarzy.
Na końcu korytarza była dziura.
Tomek zaczął ją oglądać,
gdy nagle ktoś wysunął się spomiędzy skał.
To był Indianin Joe.
Indianin nie rozpoznał Tomka.
Wystraszył się 
i uciekł między skały.
Tomek wrócił do Becky.

Becky była głodna i słaba.
Nie chciała iść z Tomkiem.
Tomek sam poszedł sprawdzić pozostałe korytarze.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Rozdział XXXIII
Minęło kilka dni.
Ludzie w miasteczku myśleli,
że Tomek i Becky się nie odnajdą.
Większość ludzi przestała już ich szukać.
Mama Becky i ciotka Polly były bardzo smutne.

Nagle w nocy w mieście zaczęły dzwonić dzwony.
Wszyscy ludzie wyszli na ulice.
Tomek i Becky odnaleźli się!
Byli bardzo zmęczeni i osłabieni.
Ludzie ciągnęli ich wozem przez ulice miasta.
Mama Becky i ciotka Polly były szczęśliwe.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Tomek opowiedział,
jak wyszli z jaskiń.
Sprawdzał wszystkie korytarze.
W jednym korytarzu było wyjście nad rzekę.
Wrócił po Becky 
i razem wyszli z jaskiń.
Na rzece jacyś ludzie płynęli łódką.
Dzieci ich zawołały
i opowiedziały swoją przygodę.
Ludzie zabrali Tomka i Becky,
dali im jeść,
a potem zawieźli do miasta.

Tomek i Becky byli bardzo zmęczeni.
Kika dni leżeli w łóżkach.
Pewnego dnia Tomek poczuł się lepiej
i poszedł odwiedzić Hucka.
Huck Finn był chory.
Opiekowała się nim wdowa Douglas.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Kilka tygodni później Tomek odwiedził sędziego Thatchera.
Rozmawiali o przygodzie w jaskiniach.
Sędzia powiedział,
że teraz już nikt tam się nie zgubi.
Wejście do jaskiń zostało zamknięte dużymi drzwiami.
Tomek był w szoku.
Przypomniał sobie,
że w jaskiniach został Indianin Joe.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Rozdział XXXIV
Z miasta ruszyła grupa ludzi,
żeby sprawdzić,
co stało się z Indianinem.
Tomek też poszedł do jaskiń.

Ludzie otworzyli drzwi do jaskiń.
Za drzwiami leżało ciało Indianina Joego.
Indianin był martwy.
Nie mógł otworzyć drzwi.
Zmarł z głodu i pragnienia.
Ciało Indianina pochowano przy wejściu do jaskini.

Po pogrzebie Indianina Tomek spotkał się z Huckiem.
Rozmawiali o ukrytej skrzyni z pieniędzmi.
Tomek powiedział,
że wie,
gdzie jest skrzynia.
Skrzynia z pieniędzmi jest w jaskiniach.
Tomek i Huck wyruszyli,
żeby ją odnaleźć.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Tomek zaprowadził Hucka do dziury,
którą Tomek i Becky wyszli z jaskiń.
Chłopcy weszli do środka.
Tomek zaprowadził Hucka do miejsca,
w którym zobaczył Indianina Joego.
Pokazał Huckowi krzyż narysowany na skale.
To miejsce to był numer 2.
Skarb miał być ukryty „pod krzyżem”.

Chłopcy zaczęli kopać w ziemi pod skałą.
Odkopali ukryte wejście do tunelu.
Na końcu tunelu była skrzynia z pieniędzmi i pistolety.
Tomek i Huck spakowali pieniądze do worków
i wyszli z jaskiń.
Wrócili do miasta.

Tomek i Huck spakowali worki z pieniędzmi na wózek.
Chcieli ukryć je w lesie.
Gdy przechodzili obok domu Walijczyka,
Walijczyk wyszedł do nich porozmawiać.
Powiedział,
że mają iść do domu wdowy Douglas.
Tam wszyscy już na nich czekają.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Chłopcy weszli do domu wdowy Douglas.
W pokoju zebrali się wszyscy ważni ludzie z miasta.
Wszyscy byli bardzo ładnie ubrani.
Wdowa Douglas przywitała chłopców.
Zaprowadziła ich do sypialni.
Kazała im się umyć i przebrać w ładne ubrania,
a potem wrócić do pokoju.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Rozdział XXXV
Do sypialni wszedł Sid.
Wyjaśnił Tomkowi i Huckowi,
że jest to przyjęcie dla Walijczyka.
Walijczyk z synami uratował wdowę przed Indianinem.
Teraz wdowa urządziła specjalne przyjęcie.
Walijczyk planuje na tym przyjęciu powiedzieć,
że to Huck śledził bandytów
i wezwał pomoc.
Chłopcy wygonili Sida z sypialni,
a potem wrócili do wszystkich do pokoju.

Zaczęła się kolacja.
W pewnej chwili Walijczyk wygłosił przemówienie.
Dziękował za przyjęcie.
Opowiedział też,
że to Huck wezwał pomoc
i uratował wdowę.
Wdowa była bardzo wdzięczna.
Powiedziała,
że teraz Huck może mieszkać u niej.
Ona będzie go wychowywać.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Tomek przerwał wdowie.
Powiedział,
że Huck jest bogaty
i nie potrzebuje pomocy.
Wszyscy myśleli,
że to żart, i głośno się śmiali.
Tomek wyszedł na dwór 
i przyniósł worki z pieniędzmi.
Wszyscy byli teraz zdziwieni.
To było bardzo dużo pieniędzy.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Rozdział XXXVI
Wszyscy ludzie w mieście cały czas rozmawiali o przygodach 
Tomka i Hucka.
Byli przejęci odnalezieniem skarbu.
Tomek i Huck zostali bohaterami.
Chłopcy byli teraz bardzo bogaci.

Wdowa Douglas zaczęła opiekować się Huckiem.
Huck musiał teraz ładnie się ubierać, myć
i bardzo grzecznie zachowywać.
To było trudne dla Hucka.
Po jakimś czasie uciekł od wdowy.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Tomek znalazł Hucka w beczce.
Huck chował się w niej przed wszystkimi.
Mógł teraz znowu robić,
co chciał.
Tomek powiedział,
że wdowa bardzo się martwi.
Tomek prosił,
żeby Huck wrócił do domu wdowy Douglas.
Huck nie chciał wrócić do wdowy.
Narzekał,
że męczy go takie życie.
Huck musiał zawsze ładnie się ubierać,
słuchać wdowy,
być grzeczny.
Wolał mieszkać w beczce
i robić wszystko po swojemu.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Tomek przekonał Hucka do powrotu.
Powiedział,
że do swojej bandy przyjmuje tylko chłopców 
z dobrym wychowaniem.
Huck chciał należeć do bandy Tomka.
Postanowił,
że spróbuje dalej mieszkać u wdowy.
Chłopcy umówili się,
że w nocy będzie spotkanie bandy.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Posłowie
To koniec książki.
Mark Twain opisał przygody dzieci.
Chciał skończyć pisanie w tym miejscu.
Dzieci stały się dorosłymi. 
Mark Twain nie chciał opowiadać przygód dorosłych.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Hop, hop! Tomku! Nigdy nie wiem,
gdzie jest ten chłopak.

Mam cię! Co robiłeś w spiżarni?

Byłeś dziś, Tomku, w szkole?

Tak, ciociu, nie wagaruję.

To nieprawda. Tomek kłamie.

Chcesz oberwać?

Nie dasz rady.

Uważaj, z kim zaczynasz bójkę!

Muszę cię, Tomku, ukarać
za zniszczone ubranie.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Pomaluj za mnie. Dam ci kulkę.

Nie móc, paniczu.
Pani kazać mi iść po wodę.

Idę się kąpać, a ty, biedaku,
musisz pracować.

To nie praca.
Nie każdy potrafi tak malować.

Proszę daj mi malować.
Dam ci jabłko!

No nie wiem.
To bardzo trudna praca.

Ale mi się udało!
To był dobry pomysł.

Mogę pomalować? Daj spróbować! 
Dam ci to...

Ustawcie się w kolejkę.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Skończyłem malowanie.
Czy mogę iść się bawić?

Tomku, nie kłam.

Jak chcesz, to umiesz pracować.
Dam ci jabłko.

Jaka piękna dziewczynka! Za co mnie bijesz, ciociu?
To Sid stłukł cukierniczkę.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Poucz się jeszcze Biblii. Dam ci coś.

Trudno to zapamiętać.
Chyba nie dam rady.

Dam ci dwie białe kulki
za trzy czerwone kartki.

Cieszę się, że chcecie uczyć się
dobrze żyć. Jaka ona piękna!

Chcę wymienić moje karteczki.

Oto twoja nagroda
za znajomość Biblii.

Czy znasz imiona
dwóch pierwszych apostołów?

Dawid i Goliat.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Niedzielne nabożeństwo.

Chyba nikt mnie 
nie słucha?

Poniedziałkowy poranek.

Zaraz coś wymyślę, żeby nie iść
do szkoły.

Śmiesznie było w kościele,
gdy pies bawił się moją szczypawką.

Szkoda, że mi ją zabrał.

Ale nudno! 
Ciekawe, ile jeszcze

stron kazania.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Ciociu! Ciociu!! Tomek umiera!!

Ale mnie przestraszyłeś.

Cześć, Huckleberry! Co tam masz?

Zdechłego kota. 
Użyję go do usuwania brodawek.

Jak się usuwa brodawki
zdechłym kotem?

Co tam masz jeszcze? Zamienisz się?
 Ja mam swój ząb.

Prawdziwy ten ząb?
Zgoda, bierz kleszcza.

Są różne sposoby, ale mój
jest pewny. Bierzesz kota i idziesz

o północy na cmentarz
w dniu pogrzebu. Idę dziś w nocy.

Mój palec
zmartwiał
zupełnie.

Zapomniałem,
że jeszcze

ząb mnie boli.

Ząb już wyrywam. Dość tych
głupstw. Wstawaj do szkoły.

Tomaszu Sawyer! Spóźniłeś się.
Dostaniesz kije.

Siadaj po stronie dziewcząt.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Jeśli chcesz, nauczę cię rysować.

Co tam jest? Chcę zobaczyć.

A nie powiesz nikomu?

Jakie to śliczne! Jestem Becky
 Thatcher. A ty Tomasz Sawyer.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Udawaj, że idziesz do domu,
a potem wróć tutaj.

Czy byłaś kiedyś zaręczona?

A co to jest?

Kocham cię.

W grach i zabawach wybieraj mnie,
a ja ciebie.

To cudowne,
nigdy o tym nie słyszałam.

To jest fajne.
Kiedy ja i Amy Lawrence…

To miałeś już narzeczoną?!

Nie płacz, ona mnie już
nie obchodzi.

Błagam! Odezwij się do mnie!
Becky, proszę, weź to!

Kocham cię.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Co by było, gdybym zniknął
z miasteczka?

Kto wchodzi do mojego lasu
bez pozwolenia?

To ja, Robin Hood!

Przeklęte kocisko!Gǳie padnie ta strzała,
tam pochowajcie Robin Hooda

pod zielonym drzewem. Miau! Miau!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Czy zmarli gniewają się na nas,
że tu przyszliśmy?

Też chciałbym
to wiedzieć.

Ludzie, prędzej, zaraz może
wzejść księżyc.

Gotowe, ma pan kości, a teraz
zapłać jeszcze, bo go zostawimy.

Rachunki wyrównane.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Dlaczego to zrobiłeś?

Ja? Ja tego
nie zrobiłem!

Biliście się, on cię uderzył
wiekiem od trumny, a ty wbiłeś

mu nóż.

Nie wydam cię. Jeśli Indianin Joe dowie się o nas,
zabije nas!

Huck, czy potrafisz
utrzymać tajemnicę?

To nasza przysięga.

Cokolwiek się stanie,
musimy milczeć.

To wyje obcy pies.
Czy on wróży nam śmierć?

Nie. On siedzi tyłem do nas.

Aaauuu!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Boże, to dla niego ten pies wyje!

Tomku, przez twoje zachowanie
umrę ze zmartwienia.

Przepraszam, ciociu.
Błagam, wybacz mi.

Ludzie kochani, ja tego nie zrobiłem!

Powiedz im, Joe, jak było naprawdę.

Muff i doktor bili się. Doktor uderzył
Muffa wiekiem od trumny,

a ten wbił mu nóż.

To kara dla tych, co okradają groby!
Muff Potter będzie wisiał,

jeśli go złapią! 

Ach! Becky!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Tomek w nocy krzyczy
straszne rzeczy.

Mnie też to przestraszyło.

Dlaczego Becky nie przychodzi
do szkoły? Jest chora?

Tomek tak cierpi. Mam na to sposób.
Wyleczę go wodą.

Teraz idziesz grzać się do łóżka
i wypocić zmartwienia.

Mnie też się śni to morderstwo.

„Morderca cierpień” to dobre 
lekarstwo.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Proszę, daj mi więcej tego lekarstwa.
Proszę, proszę!

Widzę, że ci pomaga.
Możesz je brać sam, Tomku.

Dam ci trochę, ale nie miej
do mnie żalu.

Dałem kotu lekarstwo, bo chciałem
mu pomóc.

Ja też chciałam
dla ciebie

jak najlepiej.

Może Becky zainteresuje się mną.

Niektórzy myślą,
że są bardzo interesujący.

Nikt mnie nie kocha! Jestem sam
na świecie!

Mama mnie nie chce.

Będziemy sobie pomagać
jak bracia i nigdy się nie rozłączymy.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Kto iǳie?

Huck Finn. Krwawa Ręka.
Joe Harper. Postrach Mórz.

Kierunek wyspa.

Tak jest, kapitanie. Tu jest wspaniale!

„Biedroneczko, leć do domu
prostą drogą. Dom się pali,

przy ǳieciach nie ma nikogo!” 

To ja, Tomasz Sawyer.
Czarny Mściciel Hiszpańskich Wód.

Wymieńcie swoje nazwiska!

To raj,
nie życie!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Złowiliśmy ryby na śniadanie.

Ja usmażyłem słoninę i ryby.
Pyszne to śniadanie.

Co to jest?

To nie jest grzmot.

Strzelają z armat nad wodą, by topielec wypłynął. Biorą też chleb
wypełniony rtęcią i rzucają na wodę.

Chleb wskazuje, gdzie jest ciało topielca.

Chłopaki! Wiem, kto utonął — my!!!

Może kiedyś wrócimy do domów?

Co to za tchórzliwa tęsknota!

Jesteś tchórz czy pirat?

BUM!

BUM!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Tomkowi jest lepiej tam, gdzie jest.
To był kochany chłopak, choć

czasem mi dokuczał.

Mój biedny Joe. Och, gdyby można
było cofnąć czas...

Jest środa. Jeśli do końca tygodnia
nie znajdą zwłok, to nie będzie
 już nadziei. W niedzielę pastor
odprawi nabożeństwo żałobne.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Tomek chyba nie wróci.
Na pewno wróci,

można na nim polegać.

Usmażymy je na kolację i śniadanie.

Zgubiłem moją bransoletkę.
Cud, że bez niej nie utonąłem.

Chcę wrócić do domu. Tu jest tak
smutno i samotnie.

Dzidziuś z ciebie. My zostajemy,
prawda, Huck?

Ja też chcę wracać.
Chodź z nami, Tomku!

Poczekajcie, mam świetny plan. Palenie jest takie łatwe.
Szkoda, że koledzy nas nie widzą.

Kiedyś im o tym opowiemy.
Czuję się świetnie.

Wróciłem i zaraz wam
wszystko opowiem.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Zgubiłem scyzoryk.
Muszę go poszukać.

Chyba palenie
im zaszkodziło.

Pomogę ci. 
Ty, Huck, zostań.

Źle się czuję.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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To byli wspaniali chłopcy.

Bogu dzięki.

Szkoda, że oddałam Tomkowi
tę miedzianą gałkę.

Teraz nic mi po nim nie zostało.Wypalmy fajkę pokoju.

To straszne, że chłopcy zginęli.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Bardzo się cieszę.

Módlmy się.

To smutne, że byłeś tak okrutny
i pozwoliłeś tak długo

nam się martwić.

Myślałam, że mnie trochę kochasz...

Ciociu, ja naprawdę cię kocham.
Śniłaś mi się, ciociu.

Miałeś proroczy sen.

Ciociu, siedziałaś z Mary,
wiatr zdmuchnął świecę i drzwi się
same otworzyły. I kazałaś Sidowi

je zamknąć.

Modliłaś się za mnie, tak mi było
ciebie żal, że napisałem na korze.
Nie zginęliśmy, tylko zostaliśmy

piratami.

Ciociu, to nieładnie, ktoś musi
ucieszyć się z powrotu Hucka.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Czy przyjdziesz na piknik,
który urządza dla mnie mama?

Idź już, zostaw mnie w spokoju.

Nie chciałem, abyś się martwiła.

Pocałowałem cię,
szkoda, że się nie obudziłaś.

Pocałowałeś mnie?

Przebaczam mu wszystko, co zrobił.

Jesteś okropny, Tomku.
Byłeś naprawdę w domu.

To nie był sen.

Co u Ciebie, Amy?

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Pogódź się ze mną, proszę.

Nie mam zamiaru
z tobą rozmawiać.

Nigdy nie dostała lania!
Lanie to nie problem.

To ja.

Dlaczego podglądasz?
Teraz dostanę lanie.

Kto podarł
moją książkę?

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Musimy przygotować plan zemsty. Zakończenie roku szkolnego.

„O, daj mi wolność lub śmierć daj...”

Zaczęły się wakacje.

Tak śmiało sobie
tu ǳisiaj poczyna...”

„Wybaczcie, proszę,
że mały chłopczyna

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Mówiłeś komuś o tym,
co widzieliśmy? Zaczyna się proces

Muffa Pottera!

Byliście dla mnie
bardzo dobrzy.

Tylko wy nie uciekacie
przede mną.

Ani słóweczka!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
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Obok dra Robinsona znalazłem
nóż Pottera.

Proszę wprowadzić
Tomasza Sawyera. Tomku, powiedz,

co widziałeś.

Kiedy doktor zamachnął się wiekiem
trumny, Muff Potter przewrócił się
nieprzytomny, wtedy Indianin Joe

wbił nóż w pierś doktora.

Zeznania świadków wykazują
winę oskarżonego.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
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Gdzie będziemy szukać skarbów?
Skarby są zakopywane

przez zbójców
w dziwnych miejscach.

Zaczniemy kopać pod uschniętym
drzewem na wzgórzu po drugiej
stronie potoku Cichego Domu.

Daj spokój, ty się lepiej zastanów.

Chyba kopiemy
w złym miejscu.

To jasne. Zapomnieliśmy sprawdzić,
gdzie pada cień drzewa o północy.

Spróbujmy w innym miejscu.
Tylko gdzie?

Nawiedzony dom! Tylko tam!

W tym domu są duchy.

Duchy są w nocy,
a my będziemy kopać w dzień.

Gdy znajdziemy skarb, to kupię
nowy bębenek, prawdziwy miecz,
czerwony krawat, małego buldoga

i się ożenię.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Nie możemy szukać skarbu.
Dzisiaj jest piątek — pechowy dzień.

W dodatku śniły mi się szczury.

To znaczy, że zmartwienie jest blisko.

Pobawimy się w Robin Hooda.
Był sławnym zbójcą.

Świetnie! Ja też chciałbym
być zbójcą.

Nie chcę w tym brać udziału.
To niebezpieczna sprawa.

Niebezpieczna!
Jesteś zwykłym tchórzem!

Huck, teraz chodźmy! 

Boję się, że Indianin Joe się obudzi.

Cicho! Nie ruszaj się!
Właśnie dochodzą do drzwi.

Chrrr...

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Tu jest jakaś skrzynia
z pieniędzmi!

Tu są tysiące!

Teraz nie musisz
zajmować się tamtą sprawą.

Co ze skrzynią?
Zakopiemy?

O tak! Super! Mamy szczęście!

Na łopacie była świeża ziemia.
Zabieramy skarb. Ktoś tu był.

Mieliśmy wielkie szczęście. Indianin mówił o zemście.
Czy myślał o nas?

Chyba nie o nas. Może tylko o tobie,
bo zeznawałeś w sądzie.

Tamta sprawa to zemsta.
Potrzebuję twojej pomocy.

Po co
tam idziesz?

I tak nas
nie znajdą.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
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Szkoda, że pieniądze z wczoraj
nie są nasze.

Uff. Myślałem, że to był sen.
Musimy wytropić Indianina i skarb

ukryty pod numerem dwa.

Nigdy go nie znajdziemy.
Wczoraj mieliśmy szansę.

Może to numer pokoju w gospodzie.
Poczekaj, zaraz wrócę.

Sprawdziłem gospody.
W jednej „dwójkę” wynajmuje

adwokat, a w drugiej…

Wchodzą tam i wychodzą tylko
w nocy, chyba tam straszy.

Zrobimy tak: w pierwszą ciemną noc
spróbujemy wejść do pokoju.

Ty będziesz pilnował Indianina.

Bardzo się boję, ale pójdę za nim.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
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Uciekaj, bo zginiesz! Uciekaj!

Widziałem Indianina. Spał pijany.

A skrzynię widziałeś?

Teraz jest okazja ukraść
Indianinowi skrzynię.

Obiecałem ci.
Będę pilnował gospody.

Jutro będzie piknik.
Zaprosiłam wszystkich. Przyjdziesz?

Bardzo chętnie.

Pójdziemy tam, gdy nie będzie
Indianina. Będziemy czuwali

każdej nocy.

Leżał w pokoju na podłodze
z plastrem na oku

i rozłożonymi rękoma.

Skrzyni nie widziałem.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Ha!
Ha!

Ha!

Mama pozwoliła mi spać
u Susy Harper.

A co na to powie mama?

Przecież się nie dowie. Mama tylko
chciała, żebyś była bezpieczna.

Hej! Zwiedzamy jaskinie! Kto idzie?

Może zostaniemy na noc
u wdowy Douglas?

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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DZYŃ
!

DZYŃ
!

DZYŃ
!

DZYŃ
!

To pewnie skrzynia!
Wynoszą skarb!! Muszę ich pilnować!

Okaleczę ją. To zemsta.
Poczekamy, jak zgaszą światła.

Kto tak wali w drzwi? O co choǳi?

Proszę mnie wpuścić, prędko!
Muszę panu coś powieǳieć!

Tylko proszę nie mówcie nikomu,
bo on mnie zabije.

Mów śmiało, chłopcze.
Nie zdradzimy cię.

Barǳo dobrze, niech tu zakopią
skarb, bęǳie łatwo go znaleźć.

Chyba nie chcesz zabić
wdowy Douglas? 

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Proszę mnie wpuścić, to ja,
Huck Finn.

Witaj, chłopcze.

Siadaj, śniadanie zaraz będzie.
Myślałem, że wczoraj wrócisz.

Bardzo się bałem.

Pewnie ich w nocy nie widziałeś?

Widziałem ich. Jeden to stary głuchy
Hiszpan, a drugi to taki obdartus

o zbójeckim wygląǳie.

Dlaczego śledziłeś tych łotrów?

Chciałem komuś pomóc.
Nie jestem taki zły, jak ludzie myślą.

Dlaczego się mnie boisz?
Nie pozwolę cię skrzywdzić.

To nie był Hiszpan, to Indianin Joe.

Znaleźliśmy dużą skrzynię! 

Z czym?

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Chciałabym podziękować panu
za uratowanie życia.

Życie uratował pani ktoś inny,
ale nie chce podać nazwiska.

Czy moja Becky ma zamiar
przespać u pani cały dzień?

Ale Becky u mnie
nie nocowała.

Mojego Tomka też nie było w domu.

Tomek i Becky mogą być jeszcze
w jaskiniach.

Potrzeba więcej światła i żywności.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Chyba długo nie słyszeliśmy
głosów innych dzieci.

Jesteśmy głęboko pod nimi
i nie możemy ich słyszeć.

Trzeba wracać.

Tomku, dlaczego nie robiłeś znaków?

Nie myślałem, że będziemy wracać
tą samą drogą. Wszystko mi się

poplątało.

Jak mogłam tak usnąć?

Odpoczęłaś trochę,
teraz znajdziemy wyjście.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Dwa tygodnie temu kazałem okuć
drzwi do jaskiń żelazem i zamknąć je

na trzy zamki.

Tam w jaskiniach ukrywa się
Indianin Joe.

Pieniądze są w jaskiniach.

Tomek, daj słowo honoru,
że mówisz poważnie!

Wychodzić! Odnaleźli się,
odnaleźli się.

BIM!
BOM!

BIM!
BOM!

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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To jest miejsce, które zaznaczyłem. Od dawna chciałem zostać zbójcą.
Założę „Bandę Tomka Sawyera”. 

To jest chyba lepsze
od bycia piratem.

Święty Boże! Huck, patrz! Weźmy jeszcze strzelby i inne rzeczy.

Nie, zostawmy je tutaj,
przydadzą się nam, gdy będziemy

zbójcami.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Hej, kto tam?

Huck
i Tomek Sawyer!

Wspaniale, wszyscy na was czekają.

Chciałbym stąd uciec!
Nie bój się. Będę obok.

Chciałabym wziąć Hucka
na wychowanie.

Huckowi nie jest potrzebna pomoc.
On ma pieniądze.

Będą chyba dobre na was obu.
Przebierzcie się i zejdźcie na dół.

Teraz umyjcie się i przebierzcie.
Tu leżą dwa nowe ubrania: koszule,
skarpetki, wszystko w komplecie.

To dla Hucka.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Połowa jest moja, a połowa Hucka.

Ależ wszyscy tak żyją.

Kocham beczki, lasy i rzekę
i tu zostanę.

To nie mogę przyjąć cię do bandy.

Nie zrezygnuję ze zbójectwa,
bo jestem bogaty.

Bez dobrego wychowania
nie będziesz w bandzie!

Spróbuję jeszcze.

Dłużej nie dam rady,
w ładnym ubraniu duszę się,

nie mogę żyć według rozkładu.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki
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Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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1. Przeczytaj życiorys pisarza.

Życiorys Marka Twaina
Mark Twain był amerykańskim pisarzem. Jego 
prawdziwe imię i nazwisko to Samuel Langhorne 
Clemens. 
Urodził się 30 listopada 1835 roku w osadzie 
Florida w stanie Missouri. Kiedy miał 12 lat, zaczął 
pracować. Był chłopcem na posyłki, pracował 
w drukarni i pilotował parostatki na rzece Missisipi, 
był górnikiem w kopalni srebra i poszukiwaczem 
złota. Pierwsze jego znane opowiadanie to 
„O sławnej skaczącej żabie z Calveras” (1865 r.).  
Dużo podróżował po Ameryce i Europie.  
Interesował się nowinkami naukowymi. Był 
działaczem społecznym. Pisarz bardzo przeżył 
śmierć córki (1896 r.) i żony (1904 r.). 
Mark Twain zmarł 21 kwietnia 1910 roku na atak  
serca.
Jego pseudonim literacki, Mark Twain, pochodzi 
z czasów kiedy pilotował parostatki i oznacza „znacz 
dwa” – jest to informacja o głębokości rzeki.
Jest autorem powieści dla dzieci i młodzieży: 
„Przygody Tomka Sawyera”, „Przygody Hucka Finna”, 
„Książę i żebrak”, „Jankes na dworze króla Artura”.

Mark Twain



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Imię i nazwisko ...............................................................................................................

Pseudonim literacki ...............................................................................................................

Data urodzenia ...............................................................................................................

Data śmierci ...............................................................................................................

Kim był? ...............................................................................................................

Najważniejsze  
utwory

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

2. Wpisz do tabelki brakujące informacje.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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3. Odpowiedz na pytania. 

Kim był Mark Twain?

.............................................................................................................................................................................

Gdzie się urodził?

.............................................................................................................................................................................

Jak miał naprawdę na nazwisko?

.............................................................................................................................................................................

Skąd pochodzi i co oznacza pseudonim pisarza?

.............................................................................................................................................................................

Kiedy Mark Twain zaczął pracować? Co robił?

.............................................................................................................................................................................

Jakie opowiadanie przyniosło mu sukces?

.............................................................................................................................................................................

Dla kogo Mark Twain pisał swoje powieści?

.............................................................................................................................................................................

Czym się interesował?

.............................................................................................................................................................................

Kiedy zmarł?

.............................................................................................................................................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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1. Przeczytaj krótki opis książki.

„Przygody Tomka Sawyera” to powieść, której autorem jest Mark Twain.
Książka składa się z 36 rozdziałów.
Akcja powieści rozgrywa się w połowie XIX wieku w Ameryce Północnej 
w miasteczku St. Petersburg i jego okolicy.
Głównymi bohaterami książki są tytułowy Tomek Sawyer i jego przyjaciele. 
Tomek i jego młodszy brat Sid są sierotami i wraz z kuzynką Mary mieszkają 
u ciotki Polly. Autor opowiada o przygodach Tomka i jego przyjaciół Hucka 
Fina i Joe Harpera. Czytelnik dowie się o miłości chłopca do szkolnej koleżanki 
Becky Thatcher. Autor przedstawia też czarne charaktery jak Indianin 
Joe — morderca i złodziej, czy Muff Potter — pijak. W książce opisane są 
poszukiwanie skarbu, pirackie przygody i bohaterstwo Tomka, który był 
świadkiem morderstwa.
Opisane przez autora przygody bohaterowie przeżywają w różnych miejscach, 
np. na wyspie na rzece Missisipi, w podziemnych jaskiniach, na miejskim 
cmentarzu, w opuszczonym domu za miastem oraz w szkole. Wiele przygód 
dzieje się o północy. W wielu sytuacjach Tomek i jego przyjaciele przywołują 
czary i zabobony. Zawsze jednak postępują zgodnie z zasadami.

2. Wpisz brakujące informacje.

Lektura ma tytuł  ....................................................................................................................................  .

Autorem powieści jest  ........................................................................................................................  .

Książkę przetłumaczył na język polski  .......................................................................................  .

Książka składa się z ....................................... rozdziałów i ma ....................................... stron.

Głównymi bohaterami są  ..................................................................................................................  .

Miejsca akcji –  .........................................................................................................................................  .

Czas akcji –  ...............................................................................................................................................  .



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Autorem powieści „Przygody Tomka Sawyera” jest:
a) Henryk Sienkiewicz
b)	Mark Twain
c)	Astrid Lindgren

2. W powieści „Przygody Tomka Sawyera” opisane są:
a) prawdziwe przygody chłopców
b)	przygody wymyślone przez autora 
c)	prawdziwe i wymyślone przygody chłopców

3. Autor napisał powieść:
a) w drugiej połowie XIX wieku
b)	w pierwszej połowie XX wieku
c)	w pierwszej połowie XIX wieku

4. Głównym bohaterem powieści był:
a) Joe Harper
b)	Indianin Joe
c)	Tomek Sawyer

5. Opiekunką Tomka była:
a) pani Douglas
b)	ciotka Polly
c)	nauczyciel Dobbins

6. Huck Finn był:
a) włóczęgą
b)	przyjacielem Tomka
c)	złodziejem 

7. Tomek często chodził:
a) na wagary
b)	do kościoła
c)	do nauczyciela Dobbinsa



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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8. Karą za wagarowanie było:
a) koszenie trawy
b)	malowanie płotu
c)	robienie zakupów

9. Tomek zakochał się:
a) w Amy Lawrence
b)	w Becky Thatcher
c)	w kuzynce Mary

10. Tomek i Huck wierzyli:
a) w zabobony i czary
b)	w Boga
c)	w przyrodę

11. Doktora Robinsona zabił:
a) Tomek Sawyer
b)	Huck Finn
c)	 Indianin Joe

12. Oskarżony o zabicie doktora Robinsona był:
a) Tomek Sawyer
b)	Muff Potter
c)	 pan Dobbins

13. Tomek, Huck i Joe uciekli na wyspę, ponieważ:
a) nikt ich w domu nie kochał i chcieli przeżyć przygodę
b)	uciekali przed niesprawiedliwą karą
c)	 chcieli zostać piratami

14. Skarb znalazł i ukrył:
a) Indianin Joe
b)	pan Dobbins
c)	 doktor Robinson

15. W czasie pikniku Tomek i Becky:
a) zabłądzili w lesie
b)	łowili ryby
c)	 zaginęli w jaskiniach



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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16. Indianin Joe zmarł:
a) w więzieniu
b)	w nawiedzonym domu
c)	w jaskini 

17. Tomek i Huck odnaleźli skarb:
a) w kościele
b)	w jaskini
c)	w nawiedzonym domu

18. Huck Finn zamieszkał u:
a) ciotki Polly
b)	sędziego Thatchera
c)	 pani Douglas
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1. Odpowiedz na pytania.

Kto jest autorem powieści „Przygody Tomka Sawyera”?

.............................................................................................................................................................................

Kto jest bohaterem przygód opisanych w książce?

.............................................................................................................................................................................

Kiedy autor napisał powieść?

.............................................................................................................................................................................

Czy powieść opowiada o prawdziwych przygodach chłopców?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego autor napisał powieść „Przygody Tomka Sawyera”?

.............................................................................................................................................................................
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1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Dlaczego ciotka Polly zajmowała się Tomkiem?
a) Matka Tomka wyjechała.
b)	Była jego opiekunką po śmierci matki.
c)	Pomagała matce w wychowaniu Tomka.

2. Czy Tomek był grzecznym i posłusznym chłopcem?
a) Tak, chętnie chodził do szkoły i dbał o czystość.
b)	 Nie, Tomek lubił spędzać czas z kolegami na zabawie, niechętnie uczył się  

i często uciekał z lekcji.

3. Jaką karę dostawał Tomek za nieposłuszeństwo?
a) Nie mógł grać w gry komputerowe.
b)	Nie mógł jeść lodów.
c)	Musiał pracować w wolnym dniu.

4. Kto skarżył ciotce Polly na Tomka?
a) nauczyciel 
b)	Sid – młodszy brat Tomka
c)	sąsiadka

5. Dlaczego Tomek bił się z nieznajomym chłopcem?
a) Był zły, że nieznajomy wystrojony chłopiec chodzi po jego ulicy.
b)	Nieznajomy chłopiec zaczepił Tomka.
c)	Nieznajomy chłopiec rzucił w Tomka ogryzkiem jabłka.

6. Jak zakończyła się ta przygoda Tomka?
a) Tomek wrócił do domu i poszedł spać.
b)	Tomek schował się w lesie.
c)	Ciotka Polly złapała go, gdy wchodził przez okno w podartym ubraniu.
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2. Dokończ zdania, korzystając z powyższych odpowiedzi. Przeczytaj tekst.

Ciocia Polly była .....................................................................................................................................  .

Tomek nie był grzecznym i posłusznym chłopcem,  ...............................................................

..........................................................................................................................................................................  .

Za nieposłuszeństwo Tomek  ..............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  .

O Tomka zachowaniu opowiadał ciotce Polly  ........................................................................  .

Pewnego razu Tomek pobił się z nieznajomym chłopcem, ponieważ  ..........................

..........................................................................................................................................................................  .

Wieczorem  ...................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  .

Ciotka Polly postanowiła ukarać go ciężką pracą w niedzielę. 
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1. Odpowiedz na pytania. Możesz skorzystać z wyrazów w ramkach.

Co robił Tomek w sobotni poranek?

.............................................................................................................................................................................

Co czuł Tomek tego ranka?

.............................................................................................................................................................................

Jaką pracę chciał wykonać Tomek za Jima? Dlaczego?

.............................................................................................................................................................................

O co Ben Rogers prosił Tomka?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego Ben chciał malować płot?

.............................................................................................................................................................................

Co Ben dał Tomkowi za malowanie?

.............................................................................................................................................................................

Kto jeszcze pracował dla Tomka? 

.............................................................................................................................................................................

Jak chłopcy płacili Tomkowi za zastąpienie go w pracy?

.............................................................................................................................................................................

Co robił Tomek, gdy inni pracowali?

.............................................................................................................................................................................
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Dlaczego inni chłopcy chcieli pracować za Tomka?

.............................................................................................................................................................................

nic nie robił, leniuchował

był smutny, bo miał dużo pracy

bo Tomek powiedział, że to wyróżnienie

iść po wodę do studni, żeby nie malować płotu

o zgodę na malowanie płotu

Bill, Johnny i inni chłopcy

za karę malował płot

jabłko

bo myśleli, że malowanie płotu to coś niezwykłego

oddawali mu swoje skarby, np. szklane kulki, kapiszony
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1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Ciotka Polly czekała na Tomka: 
a) w ogrodzie 
b)	w pokoju 
c)	w kuchni

2. Tomek powiedział cioci, że:
a) jest zmęczony
b)	lubi kwiaty
c)	skończył pracę

3. Ciotka dała Tomkowi w nagrodę jabłko, a on:
a) grzecznie podziękował 
b)	ukradł kawałek placka 
c)	nie przyjął nagrody

4. Na schodach Tomek spotkał Sida i:
a) obrzucił go kulkami gliny 
b)	podziękował mu za pomoc 
c)	zaprosił go do zabawy

5. Na rynku odbyła się bitwa między:
a) armią chłopców a armią dziewcząt 
b)	armią Tomka a armią Joe Harpera 
c)	psami i kotami

6. W walce wygrała:
a) armia chłopców 
b)	armia Tomka 
c)	psy

7. Tomek w ogrodzie Jeffa Thatchera zobaczył:
a) pięknego konia 
b)	nowy rower 
c)	nieznajomą dziewczynkę
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8. Dziewczynka na pożegnanie dała Tomkowi:
a) czapkę 
b)	piłkę 
c)	stokrotkę

9. W czasie kolacji Sid zbił cukierniczkę, a ciotka:
a) ukarała winnego 
b)	ukarała Tomka 
c)	nie ukarała nikogo

10. Tomek uciekł z domu i zakradł się do:
a) ogrodu nieznajomej 
b)	sklepu 
c)	 ogrodu ciotki

11. W ogrodzie Tomek leżał na trawie i myślał o:
a) zemście
b)	cukiernicy
c)	 śmierci

12. Służąca oblała Tomka wodą, a on:
a) uciekł z krzykiem 
b)	zbił szybę i uciekł 
c)	 rzucił kamieniem 
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2. Uzupełnij opis nieznajomej dziewczynki.

Dziewczynka miała ............................................ oczy. 

............................................ włosy miała zaplecione w ............................................ , 

............................................ warkocze. 

Ubrana była w ............................................ sukienkę i haftowane ............................................ .

Nieznajoma ............................................ bardzo ............................................ Tomkowi.

trzy

krótkie

niebieskie

podobała się

spodnie

dziewczynka

spodenki

nie podobała się

jasne

pani

długie

zielone

białą

ciemne

różową

dwa
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3. Narysuj nieznajomą dziewczynkę.
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1.  Ułóż zdania we właściwej kolejności.  
Z liter znajdujących się przed każdym zdaniem powstanie hasło.

1 w Jest słoneczny, niedzielny poranek.

u Tomek szaleje ze szczęścia.

e Tomek uczy się na pamięć cytatów z Biblii.

l Mary przepytuje Tomka i obiecuje nagrodę.

i Ciotka Polly odprawia domowe nabożeństwo.

k Tomek dostaje od Mary scyzoryk.

w Sędzia pyta Tomka o imiona dwóch pierwszych apostołów.

o Chłopiec chce wymienić karteczki na Biblię.

s Dyrektor szkółki niedzielnej wygłasza kazanie.

z Do szkółki wchodzą goście i nieznajoma dziewczynka.

i Tomek myje się i ubiera przed wyjściem do kościoła.

s Tomek zgłasza się po odbiór nagrody za komplet 
kolorowych karteczek.

t Honorowy gość – sędzia rozmawia z Tomkiem.

e Tomek „kupuje” od kolegów kolorowe karteczki.

o Tomek źle odpowiada na pytanie sędziego.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

3022Przygody Tomka Sawyera Rozdział IV

Zebrane przez Tomka karteczki to było

Tomek uwielbiał zdobywać nagrody, ale nie lubił się uczyć.

w

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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1. Wybierz pasujący tytuł. Podpisz osoby na rysunku. 

„  .......................................................................................................... ”

......................................  .....................................................  ...............................  ...............................  

Spotkanie w szkole Niedzielne nabożeństwo

Wielka przygoda

Sid Ben JimTomek Becky Mary

wdowa Douglas ciotka Polly
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2. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Po zajęciach .................................................................................... rozpoczęło się

.......................................... .  Do kościoła przyszły .................................................................................. . 

Tomek siedział w ławce i bardzo .................................................. . 

Chłopiec przypomniał sobie o .................................................................................... . 

Był to duży, czarny ............................................................................................................. . 

Chrząszcz .................................................. Tomkowi .................................................. . 

Do kościoła wszedł .................................................................................... . 

Pies zobaczył chrząszcza i .................................................................................... .

Ludzie w kościele .................................................................................... na kazaniu. 

.................................................. z zachowania psa. 

Tomek wracał do domu .................................................................................... .

Żałował tylko, że .................................................................................... . 

chrząszcz z wielkimi szczypcami

w szkółce niedzielnej

skarbie w kieszeni

ważne osoby

wypadł

w dobrym humorze

 nie mogli skupić się

nabożeństwo

się nudził

zaczął się nim bawić

bezpański pudel

Śmiali się

na podłogę

pies zabrał mu chrząszcza
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1. Podpisz elementy stroju Hucka Finna. 

marynarka

kapelusz

spodnie

2. Dobierz przymiotniki do rzeczowników.

kapelusz –  ....................................................................................................................................................

marynarka –  ................................................................................................................................................

spodnie –  ......................................................................................................................................................

słomkowy elegancka dziurawy dziurawa

stary długie brudne brudna podarte
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3. Skreśl niepotrzebne wyrazy. Przeczytaj poprawne zdania.

Tomek nie lubił/lubił chodzić do szkoły.

Tomek postanowił udawać zdrowego/chorego, aby w poniedziałek zostać  
w domu.

Bolał go palec u nogi/dłoni i jęczał tak głośno, że obudził Sida/ciotkę Polly.

Opowiedział ciotce Polly/Sidowi o bólu ręki/zęba.

Ciocia Polly wyrwała Sidowi/Tomkowi ząb.

Ciotka Polly kazała/nie pozwoliła Tomkowi/Sidowi iść do szkoły.

4. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. O czym Tomek rozmawiał z Huckiem?
a) o polowaniu na ptaki
b)	o usuwaniu brodawek
c)	o nauce w szkole

2. Co według Tomka pomaga w usunięciu brodawek?
a) woda ze zgniłego drzewa
b)	bób
c)	zdechły kot

3. Co według Hucka pomaga w usunięciu brodawek?
a) woda ze zgniłego drzewa
b)	bób
c)	zdechły kot

4. Skąd chłopcy mieli różne przedmioty?
a) Kupowali je na targu.
b)	Brali je z domu.
c)	Wymieniali się.
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5. Jak nauczyciel ukarał Tomka za spóźnienie?
a) Wezwał ciotkę Polly.
b)	Wyrzucił Tomka z klasy.
c)	Zbił Tomka i posadził w ławce z dziewczynką.

6. Czy Tomek zmartwił się karą?
a) Tak, bał się.
b)	Nie, był szczęśliwy, że może siedzieć obok Becky.
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1.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Tomek bardzo lubił się uczyć.

Tomek wymyślał zabawy, bo nudził się na lekcji.

W czasie lekcji Tomek i Joe bawili się kleszczem.

Nauczyciel nie przeszkadzał w zabawie.

Chłopcy pokłócili się w czasie zabawy.

Po lekcjach Tomek razem z kolegami wrócili do domu.

Po lekcjach Tomek spotkał się z Becky Thatcher.

Becky lubiła Tomka i chciała się z nim spotykać.

Tomek dokuczał Becky Thatcher.

Becky poskarżyła się nauczycielowi.

Becky pokłóciła się z Tomkiem.

Becky płakała po odejściu Tomka.

Becky opowiedziała koleżankom o Tomku.
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1.  Jakie marzenia miał Tomek Sawyer? Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Chciałby zniknąć w tajemniczy sposób z miasteczka.

Chciałby zostać najlepszym uczniem w klasie.

Chciałby z Indianami polować na bizony.

Chciałby zamienić się w lwa.

Chciałby zostać odważnym żołnierzem.

Chciałby zostać sławnym piratem.

Chciałby być grzecznym i spokojnym chłopcem.

Chciałby uciec z domu i zdobyć sławę.

Chciałby pracować w dużej fabryce.

2. Jakie ty masz marzenia?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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3. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Tomek spotkał w lesie:
a) Becky 
b)	Hucka 
c)	 Joe

2. Chłopcy w lesie:
a) szukali skarbu 
b)	udawali walkę 
c)	czarowali

3. Ulubiona książka Tomka i jego kolegów to:
a) „Robin Hood” 
b)	„Książę i żebrak” 
c)	„Tajemniczy ogród”
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Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

3031Przygody Tomka Sawyera Rozdział IX

1. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

w dzień

czarów

duchów

byli bardzo weseli

żywego kota

w nocy

leków

ludzi

bardzo się bali

 zdechłego kota

do lasu na cmentarz1.

2.

5.

4.

3.

Tomek Sawyer i Huck Finn poszli .......................................... .......................................... .

Chcieli za pomocą .................................................. usunąć z dłoni brodawki.

Nagle usłyszeli głosy .................................................. .

Chłopcy .................................................................................... i ukryli się za drzewami, które
rosły na cmentarzu.

Mieli .................................................................................... , którego musieli wyrzucić w nocy
na cmentarzu. 

doktor Robinson ciotka Polly6.

Byli to Indianin Joe, Muff Potter i .................................................................................... .



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

3032Przygody Tomka Sawyera Rozdział IX

wykopali

zmarłych

chciał dać nagrodę

uratował

pomógł

przynieśli

żywych

chciał się zemścić

zabił

nie pomógł

7.

8.

9.

11.

10.

Joe i Muff Potter .................................................. dla doktora Robinsona ciało zmarłego. 

Doktor Robinson badał .................................................. . 

Indianin Joe .................................................................................... na doktorze Robinsonie.

Indianin Joe .................................................. doktora Robinsona nożem Muffa Pottera.

Dawno temu doktor Robinson .................................................. Joemu, tylko wyrzucił go 
z domu.

Muff Tomek12.

Joe powiedział, że to .................................................. zabił doktora. 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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3033Przygody Tomka Sawyera Rozdział IX

spotkaniu

nic nie widzieli

morderstwie

wszystko widzieli

13.

14.

Indianin Joe obiecał Muffowi, że nikomu nie powie o .................................................. .

Tomek Sawyer i Huck Finn .................................................................................... .



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

3034Przygody Tomka Sawyera Rozdział X

1. Odpowiedz na pytania. Możesz skorzystać z wyrazów w ramkach.

Dlaczego Tomek i Huck uciekali?

.............................................................................................................................................................................

Gdzie schowali się chłopcy?

.............................................................................................................................................................................

Czego bali się chłopcy?

.............................................................................................................................................................................

Jaką przysięgę złożyli Tomek i Huck?

.............................................................................................................................................................................

Czym chłopcy podpisali przysięgę?

.............................................................................................................................................................................

Jakiego dźwięku przestraszyli się chłopcy?

.............................................................................................................................................................................

Co według chłopców wróżyło wycie bezpańskiego psa?

.............................................................................................................................................................................

Kiedy Tomek wrócił do domu?

.............................................................................................................................................................................

Co wydarzyło się po śniadaniu w domu ciotki Polly?

.............................................................................................................................................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

3035Przygody Tomka Sawyera Rozdział X

Co Tomek znalazł w paczce w szkole?

.............................................................................................................................................................................

bali się zemsty Indianina Joego

bo widzieli morderstwo

swoją miedzianą gałkę

 wezwała Tomka na rozmowę

w starej garbarni

szybką śmierć

własną krwią

przysięgę milczenia

wycia psa

o świcie



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

3036Przygody Tomka Sawyera Rozdział XI

1.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Wieczorem całe miasteczko dowiedziało się o morderstwie.

Mieszkańcy miasteczka nie poszli na cmentarz.

Obok ciała zamordowanego znaleziono nóż Muffa Pottera.

Ktoś widział Pottera myjącego się w nocy nad potokiem.

Muff Potter przyszedł na cmentarz.

Ludzie oskarżali Indianina Joego o zabicie doktora.

Potter powiedział, że zabił doktora.

Joe zeznał, że Potter bił się z doktorem.

Tomek i Huck myśleli, że Joe sprzedał duszę diabłu.

Tomek miał wyrzuty sumienia i nie mógł spać.

Tomek opowiedział wszystkim o tym, co widział na cmentarzu.

W nocy Tomek dobrze i spokojnie spał.

Sid słuchał nocnych opowiadań Tomka.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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3037Przygody Tomka Sawyera Rozdział XI

P F

Ciotka Polly odkryła tajemnicę Tomka i Hucka.

Potter nie  został zamknięty w więzieniu.

Tomek zanosił więźniowi drobne upominki.

2.  Zdania fałszywe zmień tak, aby były prawdziwe. Zmienione zdania zapisz  
w zeszycie.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

3038Przygody Tomka Sawyera Rozdział XII

1. Skreśl niepotrzebne wyrazy i zwroty. Przeczytaj poprawne zdania.

Od kilku dni/Od miesiąca do szkoły nie przychodziła Mary/Becky. 

Tomek nie był tym zainteresowany/bardzo się tym martwił.

Czuł się bardzo nieszczęśliwy/szczęśliwy. 

Ciotka Polly chciała wyleczyć radości/smutki Tomka. 

Codziennie ciotka oblewała Tomka gorącą/zimną wodą i nacierała  
ręcznikiem/miodem.

Leczenie nie pomogło/pomogło Tomkowi. 

Ciotka kupiła nowe ubrania/lekarstwo dla Tomka. 

Lekarstwo nazywało się „Morderca strachu”/„Morderca cierpień” i miało 
okropny/pyszny smak. 

Tomek udawał, że syrop mu pomagał/nie pomagał. 

Chłopiec prosił ciotkę, by często mu dawała/zabierała syrop.

Ciotka Polly zgodziła się/nie zgodziła się, aby Tomek sam łykał lekarstwo. 

Chłopiec wylewał lekarstwo do dziury w podłodze/do butelki pod łóżkiem. 

Tomek dał lekarstwo kotu ciotki Polly — Pawełkowi/Piotrusiowi.

Po połknięciu lekarstwa kot poszedł spać/zaczął szaleńczo biegać. 

Ciotka Polly zobaczyła, co robi kot i dała Tomkowi więcej leku/zrezygnowała  
z leku. 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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3039Przygody Tomka Sawyera Rozdział XII

2. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Tomek codziennie przychodził do szkoły ..................................................................................... 

Rano patrzył .................................................. i obserwował .................................................. 

do szkoły uczniów. 

Czekał na przyjście .................................................. . 

Gdy Tomek stracił już nadzieję, na podwórku .................................................. Becky. 

Tomek oszalał ze .................................................. . 

Biegał, .................................................................................... z radości.

Dziewczyna .................................................. zachowanie Tomka. 

Chłopiec zawstydzony .................................................. ze szkoły.

szczęścia

wyśmiała

Becky

przed dzwonkiem

na drogę

 skakał i krzyczał

pojawiła się

wchodzących

uciekł



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

3040Przygody Tomka Sawyera Rozdział XIII

1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Po ucieczce ze szkoły Tomek spotkał za miastem:
a) Indianina Joego
b)	Joego Harpera
c)	 Jeffa Thatchera

2. Tomek płakał i planował:
a) dalsze życie za granicą
b)	zakup nowego roweru
c)	ucieczkę z domu

3. Chłopcy zawarli umowę, że:
a) będą sobie pomagać i nigdy się nie rozstaną
b)	będą wspólnie mieszkać i razem pracować
c)	rozstaną się i nigdy się nie spotkają

4. Koledzy postanowili zostać:
a) nauczycielami
b)	przewodnikami
c)	piratami

2. Odpowiedz na pytania. Możesz skorzystać z wyrazów w ramkach.

Jakie miejsce wybrali chłopcy na bazę piratów?

.............................................................................................................................................................................

Kto przyłączył się do Tomka i Joego?

.............................................................................................................................................................................

Jakie imiona przyjęli chłopcy?

.............................................................................................................................................................................

Kto był kapitanem tratwy piratów?

.............................................................................................................................................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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3041Przygody Tomka Sawyera Rozdział XIII

Jak chłopcy spędzili pierwszą noc piratów?

.............................................................................................................................................................................

Czego nie musieli robić chłopcy jako piraci?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego Joe i Tomek nie mogli zasnąć?

.............................................................................................................................................................................

3. Opowiedz o zachowaniu chłopców tej nocy. 

Czy chłopcy tej nocy zachowali się dobrze?
Czy wszystko, co robili, było mądre? 
Co ci się podobało?
Czego nie powinni robić?

Krwawa Ręka, Postrach Mórz, Czarny Mściciel Hiszpańskich Wód

rozpalili ognisko, zjedli część zapasów, planowali

 chodzić do szkoły, myć się, słuchać starszych

Tomek

Huck

wyspę Jacksona na rzece Missisipibo czuli, że zrobili coś złego



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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3042Przygody Tomka Sawyera Rozdział XIV

ZaPRosZenIe 

Zapraszamy (kogo?) .................................................. na wycieczkę

do lasu (kiedy?)  ........................................................................................  .

Latem w lesie można zobaczyć (co?)  ................................................ 

............................................................................................................................. .

W rzece można (co robić?)  ..................................................................... 

............................................................................................................................. .

Rano można obserwować (co?)  .......................................................... 

............................................................................................................................. .

Przyjedź z rodzicami i baw się bezpiecznie.

Zapraszają (kto?)

 .................................................................................................

jak przyroda budzi się ze snupływać i łowić ryby i raki

Huck Finn i Joe Harper w czasie wakacji Tomek Sawyer

dziecipiękne ptaki, motyle i leśne zwierzęta

1.  Napisz zaproszenie na wycieczkę do lasu. Skorzystaj z wyrazów w ramkach.
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3043Przygody Tomka Sawyera Rozdział XIV

2. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Chłopcy w lesie czuli się: 
a) bardzo dobrze 
b)	źle 
c)	samotnie

2. Najlepiej czuł się: 
a) Tomek Sawyer 
b)	Huck Finn 
c)	 Joe Harper

3. .................................................. domyślił się, kogo szukają w rzece.
a) Tomek Sawyer 
b)	Huck Finn 
c)	 Joe Harper

4. Tomek i Joe poczuli się szczęśliwi, bo: 
a) ktoś ich szukał 
b)	dobrze się schowali 
c)	rodzina martwiła się



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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3044Przygody Tomka Sawyera Rozdział XV

1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Co chłopcy robili przy ognisku?
a) planowali przyszłość 
b)	rozmawiali o poszukiwaniach
c)	planowali napad

2. Co Tomek napisał na kawałku kory?
a) list do ciotki 
b)	list do Mary 
c)	wspomnienia z wakacji

3. Co zrobił Tomek po kolacji piratów?
a) poszedł popływać
b)	uciekł z wyspy
c)	popłynął do miasteczka

4. Co Tomek zrobił w domu ciotki Polly?
a) ukradł jedzenie
b)	podsłuchał rozmowę
c)	zabrał czyste ubranie

5. Co myślały rodziny o Tomku i Joe?
a) chłopcy się utopili
b)	chłopcy uciekli
c)	chłopcy wrócą

6. Co zrobiły ciotka Polly i pani Harper?
a) wspominały chłopców
b)	żałowały swojego zachowania
c)	chciały ukarać chłopców

7. Co planowano w miasteczku?
a) poszukiwania chłopców 
b)	nabożeństwo żałobne 
c)	karę dla chłopców



Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki

3045Przygody Tomka Sawyera Rozdział XV

2. Napisz list Tomka do ciotki Polly.  Możesz skorzystać z wyrazów w ramkach. 

Ciociu Polly bezpieczny i zdrowy Joe i Huckiem

kradzież jedzeniaMściciel Hiszpańskich Wód

piratem nie martw Czarny Tomek

Droga ....................................................................................

Teraz jestem Teraz jestem .................................................. . 

Mieszkam z .................................................................................... na wyspie. 

Jestem .................................................................................... . 

Przepraszam Cię za .................................................................................... ze spiżarni. 

Proszę .................................................. się o mnie.

Twój Twój ......................................... – pirat  ................................................................................... ...................................................................................

........................................................................
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3046Przygody Tomka Sawyera Rozdział XVI

1.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Chłopcy szukali w płytkiej wodzie bursztynów.

Chłopcy znaleźli  w jamie nad wodą jaja żółwi.

Na kolację piraci przygotowali smażone jaja.

Po śniadaniu chłopcy biegali po łące i zbierali kwiaty.

Chłopcy bawili się w wodzie, krzyczeli i śmiali się.

Tomek zgubił swoją szczęśliwą bransoletkę.

Joe nie tęsknił do domu i mamy.

Joe i Huck byli weseli i nie chcieli wracać do domu.

Tomek powiedział kolegom o swoich planach.

Chłopcy nie chcieli wrócić do obozu i byli w złym humorze.

Tomek chciał nauczyć się palić ognisko.

Huck przygotował fajki z liśćmi tytoniu.

Tomkowi i Joemu bardzo podobało się palenie fajki.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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3047Przygody Tomka Sawyera Rozdział XVI

P F

Joe poszedł do lasu, a Tomek ruszył za nim.

Tomek i Joe po wypaleniu fajek świetnie się czuli.

Po kolacji tylko Huck zapalił fajkę. 

2.  Zdania fałszywe zmień tak, aby były prawdziwe. Zmienione zdania zapisz  
w zeszycie.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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3048Przygody Tomka Sawyera Rozdział XVII

1.  Zaznacz poprawną odpowiedź. W niektórych pytaniach może być kilka 
poprawnych odpowiedzi.

1. Dlaczego Joe obudził kolegów w nocy?
a) zrobiło się zimno
b)	zgasło ognisko
c)	zrobiło się dziwnie duszno

2. Czego bali się chłopcy?
a) Ducha Nocy
b)	obcej armii
c)	swoich rodziców 

3. Co chłopcy zobaczyli w ciemnościach?
a) strasznego lwa
b)	błysk pioruna
c)	oczy wilka

4. Gdzie schowali się chłopcy, gdy zaczął padać deszcz?
a) w jaskini
b)	w domku na drzewie 
c)	w namiocie

5. Co chłopcy słyszeli i widzieli?
a) pioruny i łamiące się drzewa
b)	grzmoty i ulewny deszcz
c)	słoneczne niebo

6. Gdzie schowali się chłopcy, gdy wiatr porwał namiot?
a) pod starym dębem 
b)	w zagłębieniu ziemi
c)	na piasku nad rzeką

7. Co zobaczyli chłopcy w obozie po zakończeniu burzy?
a) czystość i porządek
b)	złamane wielkie drzewo
c)	wszystko zalane wodą
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8. Co najpierw zrobili chłopcy w obozie?
a) wykąpali się 
b)	rozpalili nowe ognisko 
c)	założyli suche ubrania

9. Jak chłopcy zakończyli zabawę w Indian?
a) wypalili fajkę pokoju 
b)	zasnęli obrażeni na siebie 
c)	zaplanowali kolejną bitwę

2. Opowiedz, jak bezpiecznie zachować się w czasie burzy w lesie. 

Czy można stać pod drzewem?
Gdzie schować się przed piorunami?
Czy można mieć włączony telefon?
O czym trzeba pamiętać, idąc na wycieczkę?
Czy przeżyłaś/przeżyłeś kiedyś burzę?
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1. Skreśl niepotrzebne wyrazy. Przeczytaj poprawne zdania.

W sobotę w miasteczku było bardzo głośno/cicho i wesoło/smutno. 

Mieszkańcy przygotowywali się do wielkiego targu/nabożeństwa żałobnego.

Wszyscy myśleli o nowych ubraniach/zaginionych chłopcach. 

Becky/Mary na szkolnym dziedzińcu/w domu wspominała Tomka. 

Koledzy Tomka i Joego rozmawiali o tym, co wspólnie robili/jak razem spali.

W niedzielę mieszkańcy miasteczka/uczniowie szkoły spotkali się na pikniku/
nabożeństwie żałobnym.

W ostatniej/pierwszej ławce siedziała ciotka Polly, Mary, Indianin Joe, Sid, Muff 
Potter i rodzina Robinsonów/Harperów.

Pastor powiedział dużo dziwnego/dobrego na temat Tomka i Joego. 

Wszyscy/Niektórzy czuli, że zmarli chłopcy byli wyjątkowo złymi/dobrymi 
dziećmi. 

Nagle do kościoła weszli Muff Potter, doktor Robinson/Tomek, Joe i Huck.

Ciotka Polly, Mary i Harperowie z wielką radością nakrzyczeli na chłopców/
powitali chłopców.
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2. Dobierz wyrazy z ramek w pary o przeciwnym znaczeniu.

miły

głośny

cichy

dobry

smutny

zły

nieprzyjemny

wesoły

..................................................... .....................................................–

..................................................... .....................................................–

..................................................... .....................................................–

..................................................... .....................................................–

3. Wybierz jedną parę wyrazów i ułóż z nią zdania.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
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1.  Zaznacz poprawną odpowiedź. W niektórych pytaniach może być kilka 
poprawnych odpowiedzi.

1. Jaki był tajemniczy plan Tomka?
a) wrócić na własny pogrzeb
b)	wykąpać się w rzece
c)	zostać królem miasta

2. Jak Ciotka Polly i Mary zachowywały się w czasie śniadania?
a) nie interesowały się Tomkiem
b)	były bardzo zainteresowane Tomkiem
c)	dużo rozmawiały z Tomkiem

3. O co ciotka miała żal do Tomka?
a) za dużo zjadł
b)	nie chodził do szkoły
c)	nie dał znaku życia

4. O czym Tomek opowiadał przy śniadaniu?
a) o swoim śnie
b)	o zabawie na wyspie
c)	o końcu wakacji

5. Skąd Tomek znał wszystkie szczegóły?
a) Był bardzo sprytny.
b)	Był w domu.
c)	Wszystko widział i słyszał.

6. Co Sid myślał o śnie Tomka?
a) Wszystko było zmyślone.
b)	Tomek kłamał.
c)	Tomek był w domu.

7. Jak czuł się Tomek w drodze do szkoły?
a) Czuł, że nic nie znaczy.
b)	Czuł, że jest bohaterem.
c)	Czuł wielki wstyd.
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2. Skreśl niepotrzebne wyrazy. Przeczytaj poprawne zdania.

Przed lekcjami Becky/Mary chciała zatańczyć/porozmawiać z Tomkiem. 

Tomek rozmawiał z Amy/Joe i udawał, że nie widzi Becky/ Mary.

Becky zapraszała dzieci na obiad/na piknik i chciała, żeby Tomek/Sid 
też przyszedł.

Tomek nie był/był zainteresowany piknikiem Becky/ tańcami Mary.

Na następnej/Na ostatniej przerwie Tomek zobaczył Becky z Alfredem Temple.

Becky i Alfred rysowali obrazek/czytali książkę.

Tomek chciał uściskać/zbić Alfreda, bo był szczęśliwy/zazdrosny o Becky.

Tomek wrócił/uciekł ze szkoły.

Alfred ze złości/ze szczęścia wylał atrament na spodnie/zeszyt Tomka.

Becky ucieszyła się/zmartwiła się, że Tomek dostanie karę/nagrodę 
za zniszczony zeszyt.
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1. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek. Przeczytaj uzupełniony tekst.

Po powrocie .................................................. Tomek rozmawiał 

z .................................................................................... .

Starsza pani była .................................................. na Tomka. 

Ciotka dowiedziała się od .................................................. o nocnej wizycie 

.................................................. w domu. 

Złościła się, że chłopiec pozwolił im .................................................. o siebie. 

Ciotka .................................................. w tłumaczenia Tomka. 

Tomek opowiedział o ....................................................................................  

i .................................................................................... . 

Tomek poszedł .................................................. . 

Ciotka .................................................................................... na korze i .................................................. 

Tomkowi. 

liście na kawałku kory

martwić się

ciotką Polly

nocnym pocałunku

Tomka

zdenerwowana

nie wierzyła

do szkoły

wybaczyła

ze szkoły

mamy Joego

znalazła list
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2. Dokończ pytania.

1. Tomek w nocy pocałował ciotkę Polly. 
a) Kto  ...........................................................................................................................................................  ? 
b)	Kiedy  ......................................................................................................................................................  ? 
c)	Co zrobił  ...............................................................................................................................................  ? 
d)	Kogo  .......................................................................................................................................................  ?

2. Ciotka znalazła list napisany na kawałku kory.
a) Kto  ...........................................................................................................................................................  ?
b)	Co zrobiła  ............................................................................................................................................  ?
c)	Co  ............................................................................................................................................................  ?
d)	Na czym  ................................................................................................................................................  ?

3. Ciotka Polly wybaczyła Tomkowi kłamstwa.
a) Kto  ...........................................................................................................................................................  ?
b)	Co zrobiła  ............................................................................................................................................  ?
c)	Komu  .....................................................................................................................................................  ?
d)	Co  ............................................................................................................................................................  ?

4. Tomek powiedział ciotce, że bardzo ją kocha.
a) Kto  ...........................................................................................................................................................  ?
b)	Co zrobił  ...............................................................................................................................................  ?
c)	Co  ............................................................................................................................................................  ?
d)	Komu  .....................................................................................................................................................  ?
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1.  Ułóż wydarzenia w poprawnej kolejności. 

Tomek pożegnał się z ciotką Polly i pobiegł do szkoły.

Becky oglądała książkę nauczyciela Dobbinsa.

Tomek przeprosił Becky za swoje zachowanie.

Nauczyciel Dobbins w wolnym czasie czytał książkę „Anatomia”.

Tomek widział, co zrobiła Becky.

W czasie oglądania zniszczyła kartkę z ilustracją.

Becky nie pogodziła się z Tomkiem. 

Becky szybko schowała książkę do szuflady.

Nauczyciel ukarał Tomka za brak pracy domowej.

Tomek został ukarany za zniszczenie książki.

Nauczyciel pytał każdego ucznia o zniszczoną książkę.

Becky pogodziła się z Tomkiem.

Tomek powiedział, że to on zniszczył książkę. Przyznał się do winy.

2. Kto naprawdę zniszczył książkę nauczyciela Dobbinsa?

.............................................................................................................................................................................
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1. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek. Przeczytaj uzupełniony tekst.

Zbliżały się .................................................. . Na koniec roku uczniowie zdawali 

wielki .................................................. . Do egzaminu uczniów przygotowywał 

.................................................................................... . Był on bardzo .................................................. 

i ............................................................ . Często za karę .................................................. .

Chłopcy postanowili .................................................. nauczyciela. 

W czasie .................................................. uczniowie mówili z pamięci 

.................................................. , dziewczęta czytały ............................................................... .

Kiedy nauczyciel Dobbins rysował mapę .................................................. , wszyscy 

uczniowie i rodzice .................................................. . Nad głową nauczyciela ukazał się 

.................................................. zawieszony na sznurku.  .................................................. 

zerwał z głowy nauczyciela perukę. Uczniowie zobaczyli łysą, wymalowaną na

.................................................. kolor głowę nauczyciele Dobbinsa.

Egzaminy przerwano, zaczęły się .................................................. .

wakacje

egzamin

wakacje

egzaminu

bił dzieci

śmiali się

Ameryki

wiersze

nauczyciel Dobbins wymagający wypracowania

ukarać groźny kot kot złoty
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1. Zaznacz, co Tomek robił w czasie wakacji:
a) jeździł na rowerze
b)	zapisał się do Stowarzyszenia Wyznawców Wstrzemięźliwości
c)	pomagał cioci Polly
d)	bawił się z Joe w teatr, udawali aktorów
e) chorował na odrę
f)	bawił się w cyrk
g)	nudził się
h)	bawił się z Sidem
i) pisał pamiętnik

2. Co ty lubisz robić w czasie wakacji?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

3.  Tomek zapisał się do Stowarzyszenia Wyznawców Wstrzemięźliwości.  
Czego nie mogli robić członkowie tego stowarzyszenia?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

4. Dlaczego Tomek zapisał się do stowarzyszenia?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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1. Ułóż pytania do zdań. Zapytaj o podkreślone wyrazy.

W miasteczku rozpoczęła się rozprawa sądowa. 

............................................................................................................................................................................. 

Tomek bardzo się bał. 

............................................................................................................................................................................. 

Tomek i Huck widzieli, co stało się nocą na cmentarzu.

............................................................................................................................................................................. 

Chłopcy lubili Muffa Pottera.

............................................................................................................................................................................. 

Tomek opowiedział adwokatowi o morderstwie na cmentarzu.

............................................................................................................................................................................. 

Indianin Joe uciekł z sądu.

............................................................................................................................................................................. 

Tomek przez kilka dni był bohaterem miasteczka.

............................................................................................................................................................................. 

Muff Potter został uwolniony.

............................................................................................................................................................................. 

Tomek bardzo się bał Indianina Joego.

............................................................................................................................................................................. 

Co rozpoczęło się w miasteczku?

Wzór:
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1. Odpowiedz na pytania. Możesz skorzystać z wyrazów w ramkach.

Jakie Tomek miał pragnienie?

.............................................................................................................................................................................

Z kim chciał to zrobić?

.............................................................................................................................................................................

Co jest potrzebne do odnalezienia skarbu?

.............................................................................................................................................................................

Gdzie mogą być zakopane skarby?

.............................................................................................................................................................................

Jakie skarby spodziewali się znaleźć chłopcy?

.............................................................................................................................................................................

Gdzie Tomek i Huck zaczęli kopać?

.............................................................................................................................................................................

Co Tomek chciał zrobić ze swoją częścią skarbu?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego chłopcy nic nie wykopali?

.............................................................................................................................................................................

Co robili chłopcy o północy?

.............................................................................................................................................................................
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Czego chłopcy bali się w nocy?

.............................................................................................................................................................................

Jakie następne miejsce wybrali Tomek i Huck na szukanie skarbu?

.............................................................................................................................................................................

mapa

pod

dom

chciał kupić bęben, miecz, krawat, buldoga i się ożenić

na wyspie, pod drzewem, pod domem, w którym straszy

nawiedzony

kopali w złym miejscu

z Huckiem Finnem

garnek z dolarami, skrzynię z diamentami

uschniętym drzewem na wzgórzu

duchów i czarownic chciał znaleźć skarb
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2. Podpisz ilustracje.

................................................................................... ...................................................................................

dom ciotki Polly

uschnięte drzewo

nawiedzony dom

drzewo z ogrodu Joego
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3.  Narysuj mapę skarbu. Możesz wybrać miejsce: stare drzewo na wzgórzu 
lub nawiedzony dom w dolinie.
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1.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Huck bardzo chciał iść do nawiedzonego domu.

Chłopcy przypomnieli sobie, że piątek to pechowy dzień.

Huckowi śniły się koty, co oznacza zmartwienie. 

Tomek opowiedział Huckowi o królu Ryszardzie.

Chłopcy bawili się w przygody sławnego zbójcy.

W sobotę po obiedzie chłopcy wrócili do pracy przy 
starym drzewie.

Chłopcy odważnie weszli do nawiedzonego domu.

Tomek i Huck weszli po starych schodach na górę.

W pokoju na górze znaleźli skarb.

Do nawiedzonego domu weszli dwaj mężczyźni.

Mężczyźni rozmawiali o planowanej zabawie.

Chłopcy rozpoznali Indianina Joego w przebraniu Hiszpana.

Chłopcy odważnie wyszli z domu.
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P F

Złodzieje wyjęli z komina worek z pieniędzmi.

Kopiąc pod progiem, złodzieje znaleźli skrzynię z mapą.

Tomek i Huck przez dziurę w podłodze obserwowali złodziei.

Złodzieje wynieśli pieniądze z nawiedzonego domu.

Tomek i Huck byli szczęśliwi, że złodzieje zabrali pieniądze.

2.  Zdania fałszywe zmień tak, aby były prawdziwe. Zmienione zdania zapisz  
w zeszycie.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................



Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
Wykonawca:	Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Polonistyki,	Pracownia	Lingwistyki	Migowej
Zadanie	zlecone	i	fi	nansowane	przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki

3066Przygody Tomka Sawyera Rozdział XXVII

................................................................................... ...................................................................................

Doktor Robinson

Hiszpan – Indianin Joe

Muff Potter

„Drugi”

3. Podpisz ilustracje.
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4. Odpowiedz na pytania.

Kogo rozpoznali chłopcy w przebraniu Hiszpana?

.............................................................................................................................................................................

Co planowali złodzieje?

.............................................................................................................................................................................

Co znaleźli złodzieje w nawiedzonym domu?

.............................................................................................................................................................................

Czy złodzieje znaleźli Tomka i Hucka?

.............................................................................................................................................................................
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1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Tomek i Huck mieli:
a) dużo przygód
b)	mało przygód 
c)	nudne życie

2. Tomek wyobrażał sobie skarb jako:
a) garść monet i garnek czegoś wspaniałego
b)	sumę do 50 dolarów
c)	skrzynię diamentów i złota

3. Chłopcy poszukiwali skarbu, który wcześniej:
a) znalazła ciotka Polly 
b)	znalazł Muff Potter
c)	znalazł Indianin Joe

4. Tomek bardzo bał się:
a) Indianina Joego
b)	Hucka
c)	Bena Rogersa

5. Tomek bał się:
a) nagrody 
b)	zemsty 
c)	kary

6. Chłopcy chcieli zdobyć skarb, dlatego Huck pilnował gospody:
a) w dzień
b)	rano
c)	w nocy

7. Tomek obserwował gospodę w:
a) w nocy 
b)	w dzień 
c)	rano
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8. Huck i Tomek ustalili sygnał. Było to:
a) szczekanie psa
b)	kukanie kukułki
c)	miauczenie kota
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1. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

do miasteczka

skarbie Indianina

mamy ze szkoły

wycieczkę

Sida

do szkoły

kłopotach w szkole

dzieci z miasteczka

zawody

Becky

Tomka Sawyera

Mary

na piknik

 wynajętym statkiem

w domu wdowy Douglas

Becky

na lody

pożyczoną łódką

na polanie w lesie

sędziego Thatchera1.

2.

3.

4.

5.

W piątek ................................................ wróciła rodzina .................................................................. .

Tomek przestał myśleć o .................................................................. i cieszył się  

z powrotu ......................................... .

Wszystkie ............................................................. zostały zaproszone ......................................... .

Na ......................................... dzieci popłynęły ............................................................. .

Tomek namówił ......................................... , aby nocowali ............................................................

.............................................................  .
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wycieczki pikniku podziemne jaskinie wesołe miasteczko6.

W czasie ................................................ dzieci dobrze się bawiły i zwiedzały 

................................................................................................ .

2. Skreśl niepotrzebne wyrazy. Przeczytaj poprawne zdania.

Huck w nocy/w dzień obserwował miasteczko/wioskę.

Huck zobaczył dwóch mężczyzn/trzech żołnierzy i nie interesował się nimi/
ich śledził.

Mężczyźni/Bandyci nieśli książki/skarb w stronę wzgórza Cardiff/gór Skalistych.

Zatrzymali się pod drzewem/w zaroślach i obserwowali dom wdowy Douglas/
gwiazdy na niebie.

Indianin Joe/Muff Potter chciał odwiedzić kobietę i pomóc wdowie/napaść 
i okaleczyć wdowę.

Huck pobiegł na policję/do domu starego Walijczyka i poprosił o pomoc/ 
o szklankę wody.

Stary Walijczyk i jego córki/synowie ruszyli do lasu/do gospody, aby złapać 
bandytów. 

Huck nie słyszał/słyszał wołania o pomoc/strzały i krzyki w lesie.

Chłopiec bardzo się bał/był bardzo dzielny i pomógł w walce/uciekł z lasu.
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3.  Czy wiesz, co zrobić, gdy komuś grozi niebezpieczeństwo? 
Zaznacz poprawne odpowiedzi.

Gdy komuś grozi niebezpieczeństwo, trzeba:
a) zawiadomić znajomych
b)	zawiadomić kogoś dorosłego
c)	 pójść spokojnie do domu
d)	udawać, że nic się nie stało
e) zadzwonić na policję
f)	 zapytać, czy potrzebna jest pomoc
g)	przejść obojętnie
h)	zrobić zdjęcie telefonem/nagrać filmik
i) pomóc osobie poszkodowanej
j)	 wezwać pogotowie
k)	 zrobić opatrunek
l)	 nic nie robić
m) śmiać się z wypadku
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1.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

W niedzielę rano Huck poszedł do domu Tomka.

Walijczyk zaprosił Hucka i opowiedział mu o polowaniu 
na bandytów.

Bandyci zostali złapani.

Huck powiedział Walijczykowi, kim są bandyci.

Huck nie bał się powiedzieć Walijczykowi prawdy.

Chłopiec wiedział, że Indianin Joe jest bardzo niebezpieczny.

Walijczyk nie obiecał Huckowi, że dochowa tajemnicy.

W nocy Walijczyk i jego synowie znaleźli skrzynię 
z narzędziami.

Huck zmartwił się, że w skrzyni nie było skarbu.

Do domu Walijczyka przyszli wdowa Duglas i ludzie 
z miasteczka.

Walijczyk opowiedział wszystkim o bohaterstwie Hucka.

Pani Thatcher i ciotka Polly odkryły, że Tomek i Becky nie 
wrócili z pikniku.

Nikt z miasteczka nie szukał dzieci w jaskiniach.
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P F

Wszyscy mieszkańcy miasteczka szukali bandytów.

W jaskiniach zobaczono napis „Becky i Tomek”, ale dzieci 
nie znaleziono.

Huck cieszył się, że znaleziono skrzynię ze skarbem 
Indianina Joego.

Chłopiec czuł, że skarb nadal jest gdzieś ukryty i można 
go znaleźć.

2.  Zdania fałszywe zmień tak, aby były prawdziwe. Zmienione zdania zapisz  
w zeszycie.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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1. Odpowiedz na pytania. Możesz skorzystać z wyrazów w ramkach.

Co robiły dzieci w czasie pikniku?

.............................................................................................................................................................................

Co robili Tomek i Becky po odłączeniu się od grupy?

.............................................................................................................................................................................

Co stało się ze świecą Becky?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego dzieci nie mogły wrócić tą samą drogą?

.............................................................................................................................................................................

Jak długo Tomek i Becky byli pod ziemią?

.............................................................................................................................................................................

Co myślała Becky o ich przyszłości?

.............................................................................................................................................................................

Kogo Tomek spotkał w labiryntach?

.............................................................................................................................................................................

Gdzie Becky czekała na Tomka?

.............................................................................................................................................................................

Co zrobił Tomek po rozstaniu z Becky?

.............................................................................................................................................................................
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Indianina Joegonie wiedzieli, stracili poczucie czasu

myślała, że nikt ich nie znajdzie i umrą

nietoperze zgasiły świecę

nie zaznaczały drogi

poszedł szukać wyjścia

szli coraz dalej w głąb jaskini

bawiły się w zwiedzanie jaskiń

przy podziemnym źródełku
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1. Ułóż zdania z wyrazów z ramek. Skreśl niepotrzebne wyrazy.

Betty

W jaskini

Ciotka Polly

Betty jaskiń

zaginęli

bawił się

były

przeszli

i Tomek

Indianina Joego.

bardzo nieszczęśliwe

i Tomek

w mieście

Tomek

i pani Thatcher

ponad korytarzami

w jaskiniach.

spotkał

szczęśliwe,

przebiegli

dzieci.

5 kilometrów.

kiedy odnaleziono

1.

4.

2.

3.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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Tomek 

Sędzia Thatcher 

 Tomek

 o poszukiwaniu

 otworzył

 sędziemu

opowiadał 

drzwi aby

 o spotkaniu

chętnie drogi

 zamknął

 w mieście w jaskini

niechętnie 

 do

 opowiedział

z jaskini. 

nie zginął. 

 Indianina Joego.

 jaskiń  nikt

5.

6.

7.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Tomek opowiedział o spotkaniu w jaskini:
a) ciotce Polly 
b)	sędziemu Thatcherowi 
c)	Becky

2. Gdy otworzono drzwi do jaskini, znaleziono:
a) Hucka Finna 
b)	Tomka Sawyera 
c)	ciało Indianina Joego

3. Indianin Joe zmarł, bo:
a) nie mógł wyjść z jaskini 
b)	miał chore serce 
c)	został zabity

4. Indianina Joego pochowano:
a) na cmentarzu w miasteczku 
b)	przy wejściu do jaskini

5. Tomek rozmawiał z Huckiem o:
a) planach wakacyjnych 
b)	ukrytym w jaskini skarbie 
c)	wyjeździe

6. Gdyby chłopcy nie znaleźli skarbu, chcieli zostać:
a) zbójcami 
b)	robotnikami 
c)	piratami

7. Chłopcy w jaskini:
a) znaleźli skarb 
b)	nie znaleźli skarbu 
c)	zgubili się

8. Chłopcy chcieli ukryć skarb, ale:
a) zgubili go 
b)	nie zdążyli 
c)	ktoś ukradł skarb
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9. W pięknie oświetlonym pokoju na chłopców czekali:
a) policjanci 
b)	ważni ludzie z miasteczka 
c)	bandyci

10. Chłopcy nie wiedzieli, co się stało, i chcieli:
a) zjeść obiad 
b)	schować się do szafy 
c)	uciec
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1. Ułóż zdania z wyrazów z ramek.

 Tomek i Huck

Pani Douglas 

Tomek 

udziału 

brać 

opiekować się 

 o skarbie.

 kolacji.

 Huckiem.

 gościom

 uroczystej nie chcieli

 postanowiła

 opowiedział

1.

2.

3.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

 Chłopcy  skarb podzielili na dwie równe części.4.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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 Goście

Ciotka Polly i pani Douglas 

 Tomek i Huck

 Mieszkańcy

do banku. 

poszukiwali 

tak 

 w całym sławni

 domu. skarbu

nawiedzonym 

 nigdy nie widzieli

pieniądze

 byli

 w każdym

 pieniędzy. dużo

wpłaciły chłopców

 St. Petersburgu.

 miasteczka

5.

8.

7.

6.

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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2. Czego musiał się nauczyć Huck? Zaznacz poprawne odpowiedzi.

Huck musiał nauczyć się:
a) codziennie myć i czesać 
b)	jeść nożem i widelcem 
c)	spać na dworze 
d)	pracować w polu
e) chodzić do kościoła 
f)	 zmywać podłogę
g)	palić fajkę 
h)	poprawnie mówić
i) spać w czystej pościeli 
j)	 grzecznie zachowywać

3. Czy Huck poradził sobie z tymi wymaganiami?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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4. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Gdzie Tomek znalazł Hucka?
a) w lesie 
b)	w beczce 
c)	w szkole

2. Jak wyglądał Huck?
a) tak jak dawniej, brudny i zaniedbany
b)	tak jak u pani Douglas, czysty i ładnie ubrany

3. Jak Tomek namówił Hucka, aby wrócił do pani Douglas?
a) Poprosił, aby jeszcze raz spróbował.
b)	Wezwał policję.
c)	Powiedział, że nie przyjmą do bandy zbójców człowieka źle wychowanego.



Pomocnik

1. Uczeń powinien zapoznać się z lekturą, ale samodzielne jej przeczytanie w całości może 
okazać się niewykonalne. Słuchanie audiobooka, czytanie uczniowi, rozmowa na temat 
czytanego tekstu pomoże zrozumieć jego treść. 

2. Zestaw pomocy zawiera 9 tablic piktogramowych — na pierwszej są symbole osób i zwie-
rząt występujących w lekturze, następne trzy to symbole czynności, cztery kolejne za-
wierają rzeczowniki (rzeczy, miejsca, rośliny, wydarzenia), ostatnia — określenia. Podczas 
czytania lub słuchania warto wraz z uczniem odnajdować piktogramy pojawiających się 
osób, czynności, rzeczy, określeń. Uczeń musi mieć czas na zapoznanie się z tablicami. 
Symbole w nich zawarte umożliwiają odpowiedzi na otwarte pytania nauczyciela. 

3. 32 zadania dla ucznia na 42 stronach obejmują całość lektury, do wyboru przez nauczy-
ciela zgodnie z omawianymi tematami. Zadania są zróżnicowane, niektóre wymagają od 
ucznia jedynie zaznaczenia właściwej odpowiedzi na pytanie lub oznaczenia twierdzenia 
jako prawdziwe lub fałszywe, co umożliwia nauczycielowi ocenę stopnia zrozumienia tek-
stu przez ucznia. 

4. Wiele przygód Tomka obfituje w szczegóły i zwroty akcji, które mogą być trudne do zro-
zumienia i zapamiętania dla ucznia ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Dla takich 
przygód przygotowane zostały szczegółowe plany wydarzeń. Każdy plan można potrakto-
wać jako gotowe zadanie, wyciąć i uporządkować z uczniem w odpowiedniej kolejności lub 
oznaczyć na kartach pracy kolejnymi numerami.

5. Trzy przygody zostały pozostawione do samodzielnej wypowiedzi ucznia przy pomocy ta-
blic komunikacyjnych (morderstwo na cmentarzu, pobyt na wyspie Jacksona i zagubienie 
się w pieczarach). To bardzo trudne dla ucznia ze złożonymi potrzebami komunikacyjny-
mi zadanie nauczyciel/asystent może wspomagać, zadając w miarę potrzeby sugerowane 
w karcie pracy pytania. 

6. Uczeń ma również możliwość wypowiedzenia własnych opinii i ocen na kartach dotyczą-
cych wyboru ulubionej postaci, najciekawszej przygody lub oceny emocji Tomka w kon-
fliktowej sytuacji oskarżenia niewinnego człowieka o zbrodnię. Nauczyciel może dowolnie 
poszerzać zakres pytań o opinię ucznia, jeżeli uzna to za wskazane. 

dla nauczyciela/rodzica/asystenta ucznia ze złożonymi potrzebami w porozumiewaniu się
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Wskazówki 

W związku z tym, że opowieść o wydarzeniach na cmentarzu jest bardzo zawiła, zachęcamy 
nauczyciela wspierającego ucznia podczas pracy nad wykonaniem zadania nr 11, aby:
• zadawał uczniowi pytania pomocnicze, np. Dlaczego Tomek i Huck Finn poszli na cmen-

tarz?,
• skorzystał z poniższego zapisu zdarzeń, w którym zostały uwzględnione symbole zamiesz-

czone w tablicach,
• docenił nawet bardzo uproszczoną wypowiedź sformułowaną przez ucznia.

Proponowany zapis zdarzeń do wyboru dla nauczyciela:
1. Tomek i Huck Finn poszli w nocy na cmentarz, żeby zlikwidować brodawki.
2. Schowali się za drzewami i czekali.
3. Na cmentarz przyszli trzej mężczyźni: doktor Robinson, Muff Potter i pół-Indianin Joe.
4. Muff Potter i Joe mieli wykopać ciało dla doktora.
5. Muff Potter i Joe wykopali trumnę, wyjęli ciało i przywiązali do noszy.
6. Muff Potter wyjął nóż, żeby uciąć sznur.
7. Muff Potter i Joe powiedzieli, że doktor za mało im zapłacił.
8. Doktor powiedział, że zapłacił wszystko.
9. Joe wyzywał doktora, doktor go uderzył.
10. Muff Potter zaatakował doktora.
11. Doktor bronił się i uderzył Muffa Pottera wiekiem trumny.
12. Muff Potter upadł.
13. Joe wbił w doktora nóż Muffa Pottera.
14. Doktor upadł i umarł.
15. Tomek i Huck Finn uciekli.
16. Muff Potter wstał i nie pamiętał, co się stało.
17. Joe powiedział, że Muff Potter zabił nożem doktora.
18. Muff Potter uwierzył i był zrozpaczony.

dla nauczyciela wspierającego ucznia podczas pracy nad zadaniem nr 11
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Wskazówki 

W związku z tym, że opowieść o przygodzie na wyspie jest bardzo rozbudowana, zachęcamy 
nauczyciela wspierającego ucznia podczas pracy nad wykonaniem zadania nr 15, aby:
• zadawał uczniowi pytania pomocnicze, np. Kogo chłopcy zaprosili do udziału w ucieczce?,
• skorzystał z poniższego zapisu zdarzeń, w którym zostały uwzględnione symbole zamiesz-

czone w tablicach,
• docenił nawet bardzo uproszczoną wypowiedź sformułowaną przez ucznia.

W pomarańczowej ramce oznaczającej „osoby” na początku zadania należy wpisać Hucka Finna.

Proponowany zapis zdarzeń do wyboru dla nauczyciela:
1. Tomek i Joe Harper czuli, że nikt ich nie kocha.
2. Zdecydowali, że uciekną z domów i będą piratami na Wyspie Jacksona.
3. Tomek i Joe Harper zaprosili Hucka Finna.
4. Chłopcy ukradli z domów jedzenie — szynkę, bekon i kukurydzę.
5. Huck przyniósł kociołek i liście tytoniu.
6. Chłopcy wzięli ogień z przystani i popłynęli tratwą na wyspę.
7. Chłopcy zrobili ognisko i usmażyli bekon.
8. Chłopcy spali przy ognisku.
9. Rano kąpali się i bawili.
10. Łowili ryby, smażyli je i jedli.
11. Huck palił fajkę, a Tomek i Joe mu zazdrościli.
12. Zobaczyli statek i łodzie wypełnione ludźmi.
13. Zrozumieli, że ludzie w mieście myślą, że utonęli i szukają ich.
14. Byli bardzo dumni i zadowoleni, że są sławni.
15. Wieczorem było im trochę smutno, a Joe chciał wracać do domu.
16. Kiedy Joe i Huck zasnęli, Tomek popłynął do miasta.
17. Tomek schował się w łódce przy statku.
18. Tomek zakradł się do domu i ukrył pod łóżkiem.
19. Tomek słuchał, jak ciocia Polly, pani Harper, Mary i Sid opłakiwali ich.
20. Wszyscy mówili o Tomku i Joe, że byli dobrymi chłopcami i że ich kochali.
21. Tomek był bardzo wzruszony, napisał list do cioci, ale go nie zostawił.
22. Tomek wrócił na wyspę i opowiedział kolegom, co usłyszał.
23. Chłopcy zbierali jaja żółwi i robili pyszną jajecznicę.
24. W piątek po południu chłopcy czuli, że bardzo tęsknią za domem.
25. Huck i Joe chcieli wracać.

dla nauczyciela wspierającego ucznia podczas pracy nad zadaniem nr 15
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26. Tomek też tęsknił, ale miał swój pomysł na powrót.
27. Pomysł spodobał się kolegom.
28. Wieczorem Tomek i Joe palili fajki i było im niedobrze.
29. W nocy była wielka burza.
30. W sobotę chłopcy bawili się w Indian.
31. Na koniec palili fajki pokoju i już nie było im niedobrze.
32. Wieczorem schowali się na statku i przepłynęli na drugi brzeg Missisipi.
33. Spali w kościele.
34. W niedzielę podczas nabożeństwa pogrzebowego weszli do kościoła.
35. Wszyscy płakali z radości.
36. Wszyscy zaśpiewali pieśń, żeby podziękować Bogu.
37. Chłopcy czuli się bohaterami.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

3097Przygody Tomka Sawyera Zadania do lektury



Wskazówki 

W związku z tym, że opowieść o przygodzie na wyspie jest bardzo rozbudowana, zachęcamy 
nauczyciela wspierającego ucznia podczas pracy nad wykonaniem zadania nr 31, aby:
• zadawał uczniowi pytania pomocnicze,
• skorzystał z poniższego zapisu zdarzeń, w którym zostały uwzględnione symbole zamiesz-

czone w tablicach,
• docenił nawet bardzo uproszczoną wypowiedź sformułowaną przez ucznia.

Proponowany zapis zdarzeń do wyboru dla nauczyciela:
1. Dzieci wchodzą do groty przez otwarte drzwi.
2. Dzieci idą korytarzem wewnątrz pieczary.
3. Dzieci idą w różne odnogi korytarza.
4. Dzieci w małych grupach wracają do wejścia.
5. Dzieci wracają na statek.
6. Tomek i Becky dalej oglądają pieczary.
7. Tomek i Becky zapisują swoje imiona na ścianie.
8. Tomek i Becky oglądają nieznane dotychczas korytarze pieczar.
9. Becky chce wracać do wyjścia.
10. Tomek i Becky szukają drogi do wyjścia.
11. Tomek i Becky są przestraszni.
12. Tomek i Becky są zmęczeni.
13. Tomek i Becky odpoczywają.
14. Tomek i Becky szukają wody i jedzą placek.
15. Tomek i Becky czekają na ratunek.
16. Tomek i Becky słyszą głosy i strzały.
17. Tomek i Becku wracają do miejsca z wodą.
18. Tomek widzi pół-Indianina Joe.
19. Becky jest bardzo słaba.
20. Tomek całuje Becky i rusza, by szukać wyjścia.
21. Tomek używa sznurka, żeby się nie zgubić.
22. Tomek znajduje wyjście.
23. Tomek wraca po Becky.
24. Dzieci wracają do domu.

dla nauczyciela wspierającego ucznia podczas pracy nad zadaniem nr 31
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Zadanie 1: Kto jest kim
 dla Tom

ka?         Uzupełnij zdania odpow
iednim

i sym
bolam

i.
Xxxx xx xxx. 
    Xxxx xx xxx.

dla

Sid to ... Tom
ka.

Huck Finn to ... Tom
ka.

M
ary to ... Tom

ka.
Becky Thatcher to ... Tom

ka.

Joe Harper to ... Tom
ka.

Am
y Law

rence to ... Tom
ka.

brat 
przyrodni

kuzynka
była 

dziew
czyna

najlepszy 
przyjaciel

kolega/ 
przyjaciel

dziew
czyna
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Zadanie 2: Co w
iesz o Tom

ku?     W
ybierz i połącz.

i
o

... jest dobrym
 chłopcem

.
... jest troskliw

y.

Tom
ek...

... jest praw
dom

ów
ny.

P

... m
a dużo pom

ysłów
.

... m
a przyjaciół.

... jest bardzo grzeczny.

... często choruje.

... jest m
iły.

... często ucieka.

... jest w
esoły.

... chodzi boso.
... chodzi w

 kapeluszu.

w

... czasem
 kłam

ie.

K

... jest leniw
y.

... nikt go nie lubi.

... nie jest grzeczny.

... jest zdrow
y.

... nie jest m
iły.

... chodzi na w
agary.

na

... jest sprytny.
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Zadanie 3: Co w
iesz o ciotce Polly?     W

ybierz i połącz.

i
o

... jest pobożna.
... jest troskliw

a.

... jest m
ądra.

Ciotka Polly...

... nie jest m
ądra.

... m
a w

yrzuty sum
ienia.

... jest pew
na siebie.

... jest nieprzyjem
na.

... bardzo kocha Tom
ka.

... często choruje.

... lubi używ
ać lekarstw

.

... stuka obcasem
.

... jest dobrą osobą.

... nie kocha Tom
ka.

... jest zdrow
a.

... nie używ
a lekarstw

.

... stuka naparstkiem
.
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Pytanie 1

Kto napisał książkę „Przygody Tom
ka Saw

yera”?
Pytanie 2

Kiedy napisano książkę „Przygody Tom
ka Saw

yera”?

O
dpow

iedź a
Frances Hodgson Burnett

F.H.B.

O
dpow

iedź a
W

 osiem
nastym

 w
ieku.

w
 XVIII w.

O
dpow

iedź b
M

ark Tw
ain

M
.T.

O
dpow

iedź b
W

 dziew
iętnastym

 w
ieku.

w
 XIX w.

Odpow
iedź c

Lucy M
aud M

ontgom
ery

L.M
.M

.

Odpow
iedź c

W
 dw

udziestym
 w

ieku.

w
 XX w.

Zadanie 4: Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.
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Pytanie 1

Dlaczego Tom
ek m

alow
ał płot w

 sobotę rano?

w

Pytanie 2
Co Tom

ek m
ów

ił kolegom
, żeby chcieli m

alow
ać płot?

żeby

O
dpow

iedź a
To była nagroda.

O
dpow

iedź a
Tom

ek m
ów

ił, że coś im
 da.

że

O
dpow

iedź b
To była kara.

O
dpow

iedź b
Tom

ek m
ów

ił, że to łatw
e i każdy m

oże m
alow

ać.

że
i

Odpow
iedź c

Tom
ek lubił m

alow
ać.

O
dpow

iedź c
Tom

ek m
ów

ił, że to trudne i trzeba za to coś dać.

że
i

za

Zadanie 5: Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.
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O
dpow

iedź a
Ciotka Polly pochw

aliła Tom
ka.

O
dpow

iedź b
Ciotka Polly nakrzyczała na Tom

ka.

na

O
dpow

iedź c
Tom

ek był bardzo zm
ęczony.

O
dpow

iedź d
Tom

ek był bardzo zadow
olony.

O
dpow

iedź e
Tom

ek dostał dużo skarbów
.

O
dpow

iedź f
Tom

ek oddał dużo skarbów
.

 
Pytanie 3

Jak zakończyło się m
alow

anie płotu?
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Pytanie

Szkółka niedzielna to...

O
dpow

iedź a
... dodatkow

e lekcje w
 szkole w

 niedzielę.

w
w

O
dpow

iedź b
... szkoła dla m

ałych dzieci.

dla

Odpow
iedź c

... nauka o Biblii w
 kościele przed nabożeństw

em
.

o
w

Zadanie 6: Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.
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Zadanie 7: Ułóż w
ydarzenia niedzielnego poranka w

e w
łaściw

ej kolejności.

we

Śniadanie.
 

W
ejście rodziny Thatcherów

.
T

Dom
ow

a m
odlitw

a.
 

Przepytyw
anie Tom

ka w
 kościele.

w

M
ycie się i ubieranie.

i

 
Tom

ek zgłasza się po Biblię.

po

Prezent od M
ary.

od

 
M

ow
a pana W

altersa.

Nabożeństw
o.

 
W

ym
iana skarbów

 na kartki z w
ersetam

i przed kościołem
.

na

 
Uczenie się w

ersetów
 Biblii.

Chrabąszcz i pudel.

i
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Zadanie 8: Szkoła Tom
ka.

Zaznacz, które zdania są praw
dziw

e, a które fałszyw
e.

Xxxx xx xxx. 
    Xxxx xx xxx.

P   a
F

 
Chłopcy i dziew

czynki uczyli się razem
.

i

 
To była szkoła dla chłopców

.

dla

 
Był jeden nauczyciel.

1

 
Było w

ielu nauczycieli.

 
Nauczyciel przepytyw

ał uczniów
.

 
Nauczyciel rozm

aw
iał z uczniam

i.

z

 
Nauczyciel chw

alił uczniów
.

 
 

Nauczyciel karał uczniów
.  

 
Uczniow

ie pisali i rysow
ali kredą na tabliczkach.

i
na

Uczniow
ie pisali w

 zeszycie piórem
 ze stalów

ką 
i atram

entem
.

w

 
Nauczyciel pisał notatki do rodziców

.

do

 
Nauczyciel bił uczniów

 kijem
.
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Lekcje były nudne.

 
Lekcje były rano.

 
Lekcje były rano i po południu.

i

 
Lekcje były ciekaw

e.

 
Uczniow

ie lubili szkołę.
 

Uczniow
ie nienaw

idzili szkoły.

praw
da

Pfałsz

F

praw
da

Pfałsz

F

praw
da

Pfałsz

F

praw
da

Pfałsz

F

praw
da

Pfałsz

F

praw
da

Pfałsz

F

praw
da

Pfałsz

F

praw
da

Pfałsz

F

praw
da

Pfałsz

F
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Zadanie 9: M
iasto Tom

ka.       Zaznacz w
szystkie praw

idłow
e zakończenia zdań.

Xxxx xx xxx. 
    Xxxx xx xxx.

... w
ielkie m

iasto.
... m

ałe m
iasteczko.

... rzeką M
issouri.

M
issouri

... rzeką M
issisipi.

M
issisipi

Saint Petersburg to...

SP

Jest położone nad...

nad

Jest tam
...

... szkoła.
... kościół.

... opera.
... w

ieżow
ce.

... kino.
... w

ięzienie.

... cm
entarz.

... teatr.
... studnia.

... lotnisko.
... sąd.

... przystań.

M
iasteczko jest na...na

... rów
ninie.

... w
zgórzach.
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... lasy.
... w

ejście do pieczar.
... w

ysokie góry.
... pustynie.

Blisko m
iasteczka są... 

Ludzie w
 m

iasteczku są...

w

... społecznością.
... obcy dla siebie.

Po rzece pływ
ają...

po

... parow
ce.

... w
ycieczkow

ce.
... łodzie.

... m
otorów

ki.

 
Kiedy biją dzw

ony, w
szyscy...

... biegną na ratunek.

na

... się m
odlą.

... tratw
y.
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we

Tom
ek w

idzi nieznajom
ą dziew

czynkę i zakochuje się.

i

 
Tom

ek pisze „kocham
 cię” na tabliczce.

na

Tom
ek daje Becky brzoskw

inię.
 

Tom
ek chce zaręczyć się z Becky.

z

 
Tom

ek rysuje, a Becky jest zaciekaw
iona.

a

 
Tom

ek obiecuje nauczyć Becky rysow
ać 

i um
aw

ia się na spotkanie w
 przerw

ie obiadow
ej.

i
na

w

 
Becky jest zaw

stydzona, ale zgadza się.

ale

 
Tom

ek spotyka dziew
czynkę w

 kościele.

w Zadanie 10: Ułóż w
ydarzenia w

e w
łaściw

ej kolejności.

 
Tom

ek w
ygłupia się, a dziew

czynka rzuca m
u stokrotkę.

a

 
Tom

ek i Becky rysują i rozm
aw

iają.

i
i

Tom
ek decyduje się na karę,

żeby siedzieć w
 szkole obok Becky.

na
żeby

w

 
Tom

ek i Becky m
ów

ią „kocham
 cię”.

i
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Tom

ek całuje Becky.

 
Tom

ek niechcący m
ów

i o Am
y Law

rence.

o

 

a

Becky płacze, a Tom
ek przeprasza.

 

a

Becky jest obrażona, a Tom
ek jest nieszczęśliw

y.
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M
iejsce na zapisanie w

ypow
iedzi ucznia.

Zadanie 11: O
pow

iedz, co w
ydarzyło się na cm

entarzu. Użyj tablic kom
unikacyjnych.

na
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Pytanie 1

Co zrobili Tom
ek i Huck po ucieczce z cm

entarza?

i
z

Pytanie 2
Dlaczego M

uff Potter był aresztow
any?

O
dpow

iedź a
Zaw

iadom
ili szeryfa.

35

O
dpow

iedź a
Na cm

entarzu był jego nóż.

na

O
dpow

iedź b
O

pow
iedzieli kolegom

.
O

dpow
iedź b

że

Joe zeznał, że M
uff Potter w

bił nóż w
 doktora Robinsona.

w

Odpow
iedź c

Przysięgli, że nie pow
iedzą nikom

u.

że

O
dpow

iedź c

że

M
uff Potter pow

iedział, że zabił doktora Robinsona.

Zadanie 12: Zaznacz w
łaściw

e odpow
iedzi.
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Zadanie 13: Jak czuł się Tom
ek po aresztow

aniu M
uffa Pottera? Użyj tablicy kom

unikacyjnej.

Tom
ek był ...

M
iejsce na zapisanie w

ypow
iedzi ucznia.
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Pytanie

Jak ciotka Polly leczyła Tom
ka?

O
dpow

iedź a
Polew

ała Tom
ka zim

ną w
odą.

O
dpow

iedź b
Nacierała Tom

ka ręcznikiem
.

Odpow
iedź c

M
odlitw

ą.
O

dpow
iedź d

O
w

ijała Tom
ka m

okrym
 

prześcieradłem
.

O
dpow

iedź e
O

kryw
ała Tom

ka pierzynam
i 

w
 łóżku.

w

O
dpow

iedź f
Śpiew

em
.

O
dpow

iedź g
Robiła Tom

kow
i gorące kąpiele.

O
dpow

iedź h
Dietą.

O
dpow

iedź i
Lekarstw

am
i.

O
dpow

iedź j
Ćw

iczeniam
i.

O
dpow

iedź k
Zapacham

i.
O

dpow
iedź l

w

Ogniem
 w

 płynie.

Zadanie 14: Zaznacz w
łaściw

e odpow
iedzi.
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Zadanie 15: Dokończ opow
ieść o przygodzie na w

yspie. Użyj tablic kom
unikacyjnych.

na
o

i
że

Tom
ek i Joe Harper czuli, że nikt ich nie kocha.

że
z

i
na

J

i

Zdecydow
ali, że uciekną z dom

ów
 i będą piratam

i na w
yspie Jacksona.

Tom
ek i Joe Harper zaprosili ...

M
iejsce na zapisanie w

ypow
iedzi ucznia.
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Pytanie 1ł

z

Pytanie 2
Dlaczego Becky oglądała książkę

z

O
dpow

iedź a
Tom

ek był zakochany w
 Am

y.

w

O
dpow

iedź a
Becky podobała się książ

O
dpow

iedź b
Am

y była piękna.
O

dpow
iedź b

Becky lubił

Odpow
iedź c

Tom
ek chciał, żeby Becky był

żeby
i

O
dpow

iedź c
Becky chciała, żeby Tom

ek był

żeby
i

Zadanie 16: Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.
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Alfred Tem

ple jest w
ściekły na Tom

ka.

na

 
Becky w

idzi przez okno, jak Alfred Tem
ple w

ylew
a atram

ent.

 
Alfred Tem

ple znajduje zeszyt Tom
ka.

 
Alfred Tem

ple w
ylew

a atram
ent na pracę dom

ow
ą.

na

 
Pan Dobbins znajduje zeszyt.

 
Becky nic nie m

ów
i, bo jest zła na Tom

ka.

bo
na

Pan Dobbins bije Tom
ka kijem

 za karę.

za

we
Zadanie 17: Ułóż w

ydarzenia w
e w

łaściw
ej kolejności.
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Pan Dobbins zapom

ina w
yjąć

 
Becky jest uratow

ana od kary.

od 
Pan Dobbins pyta uczniów

, kto rozdarł kartkę 
w

 książce o anatom
ii.

w

 
W

 czasie lekcji pan Dobbins w
yjm

uje książkę o anatom
ii  

i w
idzi rozdartą kartkę.

w
i

 
Tom

ek w
chodzi i w

idzi, że Becky ogląda książkę o anatom
ii.

i
że

 
ę i znajduje książkę o anatom

ii.

i

 
Becky bardzo boi się kary.

 
Pan Dobbins bije Tom

ka kijem
 za karę.

za

 
Tom

ek w
oła, że to on podarł kartkę w

 książce o anatom
ii.

że
w

 
ę i w

ybiega z płaczem
.

i
z

 
Becky niechcący rozdziera kartkę w

 książce o anatom
ii.

w

 
Becky dziękuje Tom

kow
i i przeprasza.

i

we
Zadanie 18: Ułóż w

ydarzenia w
e w

łaściw
ej kolejności.
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Pytanie

Co Tom
ek robił w

 w
akacje?

w

Nudził się.
O

dpow
iedź b

Chodził na im
prezy.

na

Odpow
iedź c

Chorow
ał na odrę.

na

O
dpow

iedź d
Tęsknił za Becky.

za

O
dpow

iedź e
Oglądał fajerw

erki.
O

dpow
iedź f

Tęsknił za Am
y.

za

O
dpow

iedź g
Bał się pół-Indianina Joe.

O
dpow

iedź h
M

iał w
iele przygód.

O
dpow

iedź i
M

artw
ił się o M

uffa Pottera.

o

O
dpow

iedź j
Pływ

ał z kolegam
i  

po M
issisipi.

z
po

M

O
dpow

iedź k
M

iał w
yrzuty sum

ienia.
O

dpow
iedź l

Podróżow
ał.

Zadanie 19: Zaznacz w
łaściw

e odpow
iedzi.

O
dpow

iedź a
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W

 sądzie był pół-Indianin Joe.

w

 
O

brońca nie zadaw
ał pytań św

iadkom
.

 
Tom

ek bał się pół-Indianina Joe, ale pow
iedział praw

dę.

ale
P

 
Tom

ek był bohaterem
, ale w

 nocy m
iał straszne sny.

ale w

 
Oskarżyciel w

ypytyw
ał św

iadków
.

 
O

skarżyciel pow
iedział, że M

uff Potter jest w
inny.

że

 
O

brońca w
ezw

ał Tom
ka Saw

yera i zapytał,  
co w

idział na cm
entarzu.

i
na

 
W

szyscy św
iadkow

ie potw
ierdzali, że M

uff Potter 
m

oże być w
inny.

że

 
M

uff Potter był uratow
any.

 
Tom

ek bał się zem
sty pół-Indianina Joe.

 
W

 sądzie i przed sądem
 zebrał się tłum

 ludzi.

w
i

 
Pół-Indianin Joe w

yskoczył oknem
 i uciekł.

i

we
Zadanie 20: Ułóż w

ydarzenia w
e w

łaściw
ej kolejności.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

3122Przygody Tomka Sawyera Zadania do lektury



 
Do dom

u w
chodzi głuchoniem

y Hiszpan z pom
ocnikiem

.

do
z

 
Tom

ek i Huck idą do naw
iedzonego dom

u w
 sobotę.

i
do

w 
Tom

ek i Huck kopią pod złam
anym

 drzew
em

,  
ale nie znajdują skarbu. 

 
Głuchoniem

y Hiszpan odzyw
a się.

i
pod

ale 
Tom

ek i Huck oglądają dom
 i idą na strych.

i
i

na

 
Tom

ek i Huck spraw
dzają, gdzie jest cień drzew

a o północy.

i
o

 
Tom

ek i Huck leżą cicho na strychu.

i
na

 
Tom

ek i Huck zostaw
iają łopatę i m

otykę w
 kącie.

i
i

w

 
Tom

ek i Huck znow
u kopią, ale nie znajdują skarbu.

i
ale

 
Tom

ek i Huck słyszą głos pół-Indianina Joe.

i

 
Tom

ek i Huck w
ierzą, że w

 m
iasteczku jest zakopany  

skarb zbójców
.

 
Tom

ek i Huck decydują się kopać w
 naw

iedzonym
 dom

u,  
ale jest piątek.

i
w

ale
i

że w

we
Zadanie 21: Ułóż w

ydarzenia w
e w

łaściw
ej kolejności.
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Pytanie 1

w

Ile pieniędzy było w
 sakiew

ce?

O
dpow

iedź a
Dw

adzieścia dolarów
.

20

O
dpow

iedź b
Dw

ieście dolarów
.

200

O
dpow

iedź c
Sześćset pięćdziesiąt dolarów

.

650

O
dpow

iedź a
Na cm

entarzu.

na

 
Pytanie 2

Gdzie pół-Indianin Joe chciał zakopać sakiew
kę  

z m
onetam

i?

O
dpow

iedź b
W

 naw
iedzonym

 dom
u.

w

Zadanie 22: Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.
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O
dpow

iedź a
Złoto.

 
Pytanie 3

Co znalazł pół-Indianin Joe w
 naw

iedzonym
 dom

u?

w

O
dpow

iedź b
Srebro.

O
dpow

iedź a
Zakopać ponow

nie.

 
Pytanie 4

Co pół-Indianin Joe chciał zrobić ze skarbem
?

ze

O
dpow

iedź b
Zabrać do m

iejsca pod krzyżem
.

do
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O
dpow

iedź a

że na

Zobaczył, że na łopacie i m
otyce jest m

okra ziem
ia.

i

 
Pytanie 5

Dlaczego pół-Indianin Joe chciał w
ejść na strych?

na

O
dpow

iedź b
Usłyszał rozm

ow
ę chłopców

.

O
dpow

iedź a
Tom

ek uderzył go łopatą.

 
Pytanie 6

Dlaczego pół-Indianin Joe nie w
szedł na strych?

na

O
dpow

iedź b
Schody spadły razem

 z pół-Indianinem
 Joe.

z
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O
dpow

iedź a
W

 kościele pod krzyżem
.

w

 
Pytanie 1

Gdzie Tom
ek i Huck szukali num

eru drugiego?

i
2

O
dpow

iedź b
W

 gospodzie.

w

 
Pytanie 2

Co Tom
ek zobaczył w

 gospodzie?

w

O
dpow

iedź b
Pijanego pół-Indianina Joe i butelki po w

ódce.

i

Zadanie 23: Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

O
dpow

iedź a
Złoto.
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O
dpow

iedź b
Chłopcy w

iedzieli, że Joe chce zabić Tom
ka.

że

O
dpow

iedź c
Chłopcy w

iedzieli, że Joe chce uciec do Teksasu.

że
do

O
dpow

iedź a
Chciał zabrać złoto, kiedy pół-Indianin Joe w

yjdzie.

 
Pytanie 3

Dlaczego Huck obserw
ow

ał drzw
i gospody?

O
dpow

iedź b
Chciał napić się w

ódki.

 
Pytanie 4

Co Tom
ek i Huck w

iedzieli o planach pół-Indianina Joe?

i
o 

O
dpow

iedź a
Chłopcy w

iedzieli, że Joe chce się na kim
ś zem

ścić.

że
na
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Chodzą ze św

iecam
i po pieczarach.

ze
po

 
Płyną statkiem

 trzy m
ile.

3 m
ile  

W
ieczorem

 w
racają do zatoczki.

do

 
Dzieci i nastolatki idą z koszykam

i na przystań. 

i
z

na

Jedzą i piją.

i

Baw
ią się w

 lesie.

w

 
Płyną statkiem

 do m
iasta.

do

 
W

ysiadają w
 zatoczce.

w

we
Zadanie 24: Ułóż w

ydarzenia w
e w

łaściw
ej kolejności.
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Huck skrada się w

 nocy za pół-Indianinem
 Joe  

i jego kom
panem

.

w
za

i

 
Huck m

ów
i, że jeden z bandytów

 to pół-Indianin Joe.

że 1 z

 
W

alijczyk z synam
i biorą broń i idą na w

zgórze.

z
i

na

 
W

alijczyk opow
iada, że bandyci uciekli. 

że

 
Rano Huck przychodzi do W

alijczyka.

do

 
Słychać strzały, Huck ucieka.

W
alijczyk zaprasza Hucka na śniadanie.

na

 
Huck biegnie do dom

u W
alijczyka.

do

 
W

dow
a Douglas opiekuje się Huckiem

.

 
Huck choruje, m

a dużą gorączkę.
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Legendy polskie 

Legenda o Lechu, 
Czechu i Rusie

Działo się to wszystko dawno temu, przed wieloma 
wiekami. Polska wyglądała wtedy inaczej niż dzisiaj. Nie było 
autostrad, linii kolejowych, mostów ani betonowych osiedli. 
Ziemię porastały nieprzebyte puszcze i lasy zamieszkałe 
przez dzikie zwierzęta.

Trzej bracia — Lech, Czech i Rus — ruszyli w drogę 
na czele swoich plemion, by poszukać nowego miejsca, 
w którym mogliby się osiedlić. Szli wiele dni, przedzierając 
się przez gęstwinę i przechodząc w bród napotkane rzeki. 
Pewnego dnia spomiędzy drzew wyłoniła się przed nimi 
przepiękna, zalana słońcem dolina, ozdobiona niewysokimi 
pagórkami i malowniczymi jeziorami. Zachwyceni bracia 
zatrzymali się, żeby nacieszyć się tym widokiem. Kiedy stali 
zapatrzeni, usłyszeli nad głowami szum skrzydeł i ujrzeli 
orła majestatycznie krążącego w górze na tle zachodzącego 
słońca. Po chwili wylądował w gnieździe na pobliskim dębie. 
Lech uznał, że pojawienie się tego najszlachetniejszego 
z ptaków to dobra wróżba. Zapragnął zatrzymać się w tej 
dolinie na zawsze.
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Wkrótce poszły w ruch topory i inne narzędzia. Zaczęto 
wycinać drzewa na budowę domów i przygotowywać 
pola pod uprawę. W pobliżu drzewa, na którym mieszkał 
orzeł, Lech założył swoją siedzibę. Nazywano ją — 
na pamiątkę orlego gniazda — Gniazdem albo Gniezdnem, 
a w późniejszych czasach Gnieznem. Została ona pierwszą 
stolicą Polski — państwa założonego przez potomków Lecha, 
zwanych Lechitami. Orzeł stał się znakiem rozpoznawczym 
tego kraju i jego ludu.

Dolina, choć rozległa, nie mogła pomieścić wszystkich 
plemion. Ze względu na ich dobro bracia musieli się 
pożegnać. Czech i Rus podążyli w dalszą drogę. Pierwszy 
z nich dotarł na południe, gdzie założył państwo Czechy. 
Drugi udał się na wschód. Tam powstała władana przez 
niego Ruś.
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Legendy polskie 

Legenda o Piaście 
i złym księciu Popielu

Ta historia wydarzyła się wiele lat po tym, kiedy Lech 
założył swoją siedzibę.

W Gnieźnie rządził wtedy młody, skąpy i okrutny książę 
Popiel. Zgodnie z tradycją przygotował wystawną ucztę 
z okazji postrzyżyn swoich synów. W tamtych czasach była 
to bardzo ważna uroczystość. Podczas niej 7‑letni chłopiec, 
objęty dotąd opieką matki, przechodził pod nadzór ojca, 
który obcinał synowi włosy, nadawał mu nowe imię i prosił 
bogów, by czuwali nad jego dzieckiem. W trakcie biesiady 
na dworze Popiela pojawili się dwaj zdrożeni przybysze. 
Chociaż zabawa trwała w najlepsze, a jedzenia ani picia nie 
brakowało, nie zostali wpuszczeni do środka. Książę kazał 
ich wypędzić.

W tym samym czasie w chacie Piasta, nieopodal grodu 
Popiela, również szykowano się do postrzyżyn. Piast był 
skromnym, ale bardzo szanowanym gospodarzem. Oboje 
z żoną Rzepichą zawsze chętnie służyli innym pomocą 
i dobrą radą, dlatego byli bardzo lubiani przez wszystkich 
sąsiadów. Odznaczali się także wielką gościnnością.  
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Chociaż zdarzało się im cierpieć niedostatek, na ucztę 
z okazji uroczystości przygotowali zapasy wiktuałów.

Kiedy rozpoczęło się przyjęcie, w drzwiach domu pojawili 
się dwaj nieznajomi szukający schronienia. Byli to ci sami 
wędrowcy, którzy zostali wcześniej wygnani przez Popiela. 
Piast serdecznie zaprosił ich do siebie. Aby w szczególny 
sposób uhonorować przybyszów, poprosił ich o obcięcie 
włosów synowi. Zrobili to, nadając mu zgodnie z obyczajem 
imię. Dziecko zostało nazwane Siemowitem. Goście 
pobłogosławili chłopca i jego domostwo. Zapewnili, że ich 
przybycie i gościnność, z jaką się spotkali, zapewnią rodzinie 
Piasta dostatek, a jego potomstwu zaszczyty i sławę. Już tego 
samego dnia obietnica zaczęła się spełniać, bo w czasie uczty 
— mimo wielu gości — nie ubywało jadła i napitków.

Po wielu latach przyrzeczenie nieznajomych ziściło 
się w pełni. Siemowit stał się mądrym i szlachetnym 
młodzieńcem, a gdy dorósł, wybrano go na księcia. 
Dał on początek dynastii piastowskiej: rodowi Piastów 
(pochodzącemu od Piasta, ojca Siemowita), który przez wiele 
kolejnych stuleci rządził Polską.

Według legendy wybór Siemowita nastąpił po śmierci 
złego księcia Popiela, który zginął zjedzony przez myszy. 
Próbował się przed nimi ukryć w wieży stojącej na wyspie 
na jeziorze Gopło, jednak nie umknął swemu straszliwemu 
losowi. Była to bowiem kara za ohydny postępek: dopuścił 
się on mianowicie wielkiej i okrutnej zbrodni, trując swoich 
stryjów w obawie przed utratą władzy.
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Legendy polskie 

Legenda o Kraku 
i smoku wawelskim

Dawno, dawno temu Polaków nazywano Lechitami, 
a kraj, w którym żyli, Lechią. Lechici byli narodem niezwykle 
walecznym i skorym do rozwiązywania konfliktów 
z sąsiadami za pomocą oręża. Ich życie wypełniały zatem 
zacięte wojny, prowadzone na lądzie i na morzu. Podbili 
wiele nowych ziem; brali bogate łupy i nakładali daniny 
na podporządkowane sobie ludy. Co jednak zaskakujące, nie 
mieli króla i nie znali żadnego prawa, które obowiązywałoby 
wszystkich obywateli ich państwa. Prowadziło to do licznych 
sporów i kłótni, z których zwycięsko wychodził po prostu 
ten, kto był najsilniejszy i… najbogatszy.

Pewnego dnia z dalekiego kraju przybył pewien mąż, 
któremu było na imię Krak. Zwołał Lechitów na wiec 
i przemówił do nich w te słowa:

— Państwo bez króla jest jak człowiek bez głowy, lampa 
bez światła, albo świat bez słońca. Wybierzcie mnie na króla, 
a obiecuję, że tego nie pożałujecie!
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Krak był mądrym człowiekiem i potrafił przemawiać. 
Prędko przekonał Lechitów do swojej propozycji. 
Wojowie unieśli w górę broń i gromko pozdrowili go jako 
swojego króla.

Krak bez zwłoki zabrał się do pracy — ogłosił liczne 
ustawy i ustanowił prawa. Dzięki temu w kraju Lechitów 
wreszcie zapanowała sprawiedliwość. Wszystko się 
zmieniło. Ten, który dotąd mógł najmniej, zaczął cieszyć 
się opieką królewskiego prawa i silniejsi nie mogli go już 
bezkarnie dręczyć.

Krak panował przez wiele lat. Dzięki niemu kraj po prostu 
rozkwitł w dobrobycie i prawości obyczajów.

Gdy król był już stary i sędziwy, na królestwo Lechitów 
spadło wielkie nieszczęście. Niedaleko siedziby Kraka, 
u podnóża samotnej skały zwanej Wawelem, w grocie, 
zagnieździł się srogi i straszliwy potwór. Nazywano go 
całożercą albo smokiem. Żądał regularnych danin z bydła, 
które ze smakiem zjadał. Groził mieszkańcom grodu 
Kraka przerażającą obietnicą: jeśli przestaną dostarczać mu 
wymagany podatek, będzie bezlitośnie pożerał ludzi. Krak 
wezwał swoich dwóch synów i rzekł:

— Dłużej już tego znosić nie mogę. Obowiązkiem króla 
jest troszczyć się o kraj i lud. Stary jestem, niedługo umrę. 
Nie mam już tyle siły, co dawniej. Wy będziecie panować 
po mnie — ale wpierw musicie udowodnić, żeście tego warci. 
Idźcie i zabijcie potwora. Uważajcie na siebie!
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— Ty rozkazujesz, a my słuchamy, ojcze! — odparli 
synowie i ruszyli ku Wawelowi.

Bracia wypowiedzieli potworowi wojnę i wielokrotnie 
stawili mu czoła w otwartej walce. Na nic jednak zdały się 
miecze i włócznie. Musieli odstąpić…

— Nie damy rady — rzekł jeden z braci — skóra tego 
przeklętego gada jest zbyt gruba i za twarda. Nie przebijemy 
jej naszą bronią!

— Słusznie prawisz — odparł drugi — musimy uciec się 
do podstępu.

Wzięli zatem skóry bydlęce i wypełnili je tlącą się siarką. 
Następnie podłożyli je w miejscu, gdzie składano całożercy 
ofiary. Z ukrycia obserwowali, jak potwór wyłazi ze swojego 
gniazda i łapczywie pożera „posiłek”. Nagle z jego gardła 
buchnęły żywe płomienie: smok zaczął dusić się oparami 
siarki, aż wreszcie rozpękł się na cztery strony świata.

— Zwycięstwo! — krzyknęli uradowani bracia. Nagle 
jeden pomyślał:

— Ojciec niedługo umrze, a nas jest przecież dwóch. 
Królem może być tylko jeden, czyli ja! Dlaczego miałbym 
dzielić się władzą, sławą i zaszczytami? Ja bardziej 
na to zasługuję!

I stało się tak, że jeden z braci zamordował drugiego.
Zbrodniarz powrócił do ojca i udawał, że szczerze roni 

łzy nad ciałem brata. Ścisnęło się z żalu serce starego króla, 
ale wypełniła je też radość. Kraj był wreszcie wolny od bestii 
i miał godnego następcę tronu.
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Wkrótce Krak umarł, a jego syn został nowym królem. 
Niedługo jednak cieszył się władzą. Wkrótce jego straszliwa 
zbrodnia wyszła na jaw. Jako bratobójcę i kłamcę wypędzono 
go precz z królestwa, aby na pustkowiu wśród dzikich 
zwierząt dumał nad zmiennym losem...

Na skale Wawel wzniesiono wspaniałe miasto. Na cześć 
starego króla nazwano je Krakowem, aby pamięć o dobrym 
i sprawiedliwym władcy żyła wiecznie. Na tronie Lechitów 
zasiadła piękna Wanda — córka Kraka, ostatnia z jego rodu. 
O jej tragicznych losach opowiada wszakże inna legenda...



Legenda o Lechu, 
Czechu i Rusie
Dawno temu Polska wyglądała inaczej.
Wszędzie rosły wielkie lasy.
W lasach mieszkały dzikie zwierzęta.

Było trzech braci.
Mieli na imię Lech, Czech i Rus. 
Bracia chcieli znaleźć miejsce do zamieszkania. 
Długo szli przez lasy i rzeki.
Znaleźli piękne miejsce 
i zatrzymali się tam.
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Zobaczyli wielkie drzewo.
Na górze drzewa było gniazdo.
W gnieździe wylądował orzeł.
Lech pomyślał, 
że to dobre miejsce.
Postanowił tam zostać. 
Wybudował miasto 
i nazwał je Gniazdo. 
Potem miasto zmieniło nazwę na Gniezno. 
Gniezno było pierwszą stolicą Polski.
Symbolem Polski został orzeł.

Czech i Rus nie zostali w tym miejscu,
poszli dalej.
Czech poszedł na południe.
Założył tam państwo Czechy.
Rus poszedł na wschód.
Założył tam państwo Ruś.
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Legenda o Piaście 
i złym księciu Popielu
W mieście Gnieźnie rządził zły książę.
Miał na imię Popiel.
Popiel miał synów.
Synowie byli mali
i opiekowała się nimi matka.

Synowie skończyli 7 lat. 
To było ważne wydarzenie.
Od tej pory ojciec miał opiekować się synami.
Ojciec obcinał synom włosy 
i nadawał im nowe imiona.
Popiel przygotował wielkie przyjęcie.
Na przyjęcie przyszło 2 nieznajomych gości.
Ale Popiel nie chciał przyjąć gości.
Kazał ich wypędzić.
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Blisko Popiela mieszkał inny gospodarz.
Miał na imię Piast.
Żona Piasta miała na imię Rzepicha.
Piast i Rzepicha byli dobrymi ludźmi.
Pomagali swoim sąsiadom.
Wszyscy bardzo ich lubili.
Piast i Rzepicha mieli syna.
Syn miał 7 lat, tak jak synowie Popiela.
Piast i Rzepicha też przygotowali przyjęcie.
Do ich domu przyszło 2 nieznajomych gości.
To byli goście, 
których wypędził Popiel.
Piast zaprosił ich do domu.
Poprosił gości, 
żeby obcięli włosy jego synowi.
Goście obcięli włosy chłopcu 
i nazwali go Siemowitem.
Goście życzyli Piastowi i jego rodzinie wszystkiego dobrego.
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Minęło wiele lat.
Popiel nadal był złym człowiekiem.
Zabił swoich kuzynów.
Bał się, 
że odbiorą mu władzę.
Popiela spotkała za to kara.
Myszy chciały go zjeść.
Popiel uciekał przed myszami na wysoką wieżę 
na wyspie na jeziorze Gopło.
Ale myszy dostały się na wieżę 
i zjadły Popiela.
To była kara za to, 
że Popiel robił dużo złych rzeczy.

Siemowit urósł 
i stał się dorosły.
Był mądry 
i wszyscy bardzo go cenili.
Został wybrany na księcia.
Synowie Siemowita bardzo długo rządzili Polską.
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Legenda o Kraku 
i smoku wawelskim
Dawno temu Polska nazywała się Lechia.
Ludzie mieszkający w Polsce nazywali się Lechici.
Lechici nie mieli króla.
Nikt nimi nie rządził.
Pewnego dnia do Lechii przyjechał mężczyzna Krak.
Krak powiedział Lechitom, 
że w państwie jest potrzebny król.
Powiedział, 
że on będzie dobrym królem.
Lechici wybrali Kraka na króla.
Krak był bardzo dobrym królem.
Ogłaszał mądre prawa.

Kiedy Krak był bardzo stary,
blisko jego zamku zamieszkał straszny smok.
Wszyscy bardzo bali się smoka.
Ludzie musieli przynosić smokowi krowy do jedzenia.
Smok groził, 
że będzie też jadł ludzi.
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Król Krak zawołał 2 swoich synów.
Powiedział synom, 
że muszą zabić smoka.
Synowie poszli do kryjówki smoka.
Walczyli ze smokiem, 
ale go nie pokonali.

Synowie wpadli na pomysł.
Wzięli skórę owcy i nasypali do środka siarki.
Siarka jest bardzo trująca 
i szybko się pali.
Synowie położyli skórę z siarką w kryjówce smoka.
Smok myślał, 
że to zwykłe mięso.
Smok zjadł skórę z siarką.
Siarka zapaliła się w brzuchu smoka. 
Smok zdechł.
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Synowie Kraka bardzo się ucieszyli.
Jeden syn chciał teraz być królem.
Zabił więc swojego brata.
Nikomu o tym nie powiedział.
Wrócił do swojego ojca Kraka 
i powiedział, 
że to smok zabił brata.
Udawał, że jest bardzo smutny i płacze.

Później król Krak umarł.
Zły syn został królem.
Niedługo potem wszyscy dowiedzieli się, 
że zabił swojego brata.
Nie chcieli mieć takiego złego króla.
Wypędzili go ze swojego państwa.
Miasto króla Kraka ludzie nazwali Krakowem. 
Na tronie zasiadła Wanda – córka Kraka.
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Przed wiekami...

Lech

Jaki wspaniały orzeł!

Mój gród
to Gniezno.

Jadę na południe, tam założę Czechy.

Jadę na wschód. Tam będzie
moje państwo — Ruś.

To szczęśliwy znak.
Tu zbuduję swój gród.

Czech Rus

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
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Gniezno — gród księcia Popiela.

Wypędzić
ich!

Chata Piasta i jego żony Rzepichy.

Zapraszam do mojego skromnego
stołu.

Obetnijcie mojemu synowi włosy.
To dla mnie zaszczyt.

Postrzyżyny moich synów
to ważna uroczystość.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
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Daję ci na imię Siemowit. Dziękujemy za gościnność.
Wasza rodzina będzie dobrze żyła i zdobędzie sławę.

Jaki on mądry i dobry!
Wybierzmy go księciem!

Siemowit to dobry i mądry władca.

Rodzina Piasta była początkiem
rodu Piastów — królów Polski.

Popiel został zjedzony przez myszy.
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Wybierzcie mnie na króla!

Krak to nasz król! Krak! Król!
Moje prawo jest sprawiedliwe.

Jesteś dobrym królem.

Straszny smok zje nam całe bydło.
Co robić?

Idźcie i zabijcie smoka.
Dobrze, ojcze.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
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Nie pokonamy smoka w walce.
Pokonamy go sprytem.
Nakarmimy go siarką.

Zwycięstwo!!

Ojciec niedługo umrze.
Jeden z nas będzie królem.

Smok zabił mojego brata.

Zabiłeś brata.
Nie jesteś naszym królem.

To królowa Wanda, córka Kraka.
Nasze piękne miasto to Kraków.

Materiał	ćwiczeniowy	dla	uczniów	niepełnosprawnych	mających	trudności	w	uczeniu	się	i/lub	komunikowaniu	się,	
w	tym	niesłyszących,	słabosłyszących,	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	autyzmem	i	afazją	
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1. Uzupełnij tekst. Możesz użyć wyrazów z ramek.

Pierwszą stolicą Polski było ................................................ . 

Nazwa miasta pochodzi od słowa ................................................ i przypomina

o ................................................................................................ . 

Pierwszych mieszkańców Gniezna nazywano ................................................ na pamiątkę 

legendarnego władcy ................................................ .

Nasze państwo nazywa się ................................................ . 

Stolicą jest ................................................ . 

Ludzie mieszkający w Polsce to ................................................ .

orlim gnieździe

Polacy

Gniezno

gniazdo

Warszawa

Lechitami

Polska

Lecha
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3. Podkreśl nazwy miast, które były lub są stolicą Polski.

Toruń Kraków Gniezno Gdynia

Wałbrzych Warszawa Katowice

2. Zaznacz aktualne godło Polski. Uzupełnij opis.

Godłem Polski jest biały .................................... w koronie na ............................................ tle.
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3164Legenda o Lechu, Czechu i Rusie Symbole narodowe

4.  Narysuj orła w gnieździe na starym dębie na tle zachodzącego słońca. 
Możesz narysować też Lecha i jego ludzi. 
Wymyśl tytuł i podpisz obrazek.

Tytuł:  ...............................................................................................................................................................
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3165Legenda o Lechu, Czechu i Rusie Treść utworu i sąsiedzi Polski

1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. Kiedy wydarzyła się ta historia?
a) pięćset lat temu 
b)	tysiąc lat temu 
c)	bardzo dawno temu

2. Gdzie to było?
a) gdzieś w Europie 
b)	na końcu świata 
c)	gdzieś w Ameryce

3. Kim są bohaterowie legendy?
a) przyjaciółmi 
b)	braćmi 
c)	wrogami

4. Jak mają na imię?
a) Leon, Czech, Ren 
b)	Lech, Czesław, Roman 
c)	Lech, Czech, Rus

5. Czego szukają?
a) miejsca ze skarbem 
b)	miejsca do zamieszkania 
c)	miejsca na wakacje

6. Gdzie się zatrzymali?
a) w lesie 
b)	na brzegu lasu 
c)	w jaskini

7. Co zobaczyli na polanie?
a) orła na niebie 
b)	piękne kamienie 
c)	dużą rzekę
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3166Legenda o Lechu, Czechu i Rusie Treść utworu i sąsiedzi Polski

8. Co zrobił ptak?
a) uciekł w las 
b)	usiadł w gnieździe 
c)	usiadł na polu

9. Kto osiedlił się na polanie?
a) Rus 
b)	Czech 
c)	Lech

10. Co zrobili pozostali bracia?
a) pokłócili się 
b)	odjechali 
c)	zostali razem

2.  Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania.  
Tekst, który napisałeś, to legenda.  
Nadaj jej tytuł i narysuj do niej ilustrację.

3. Znajdź na mapie świata Europę. Wskaż Polskę.
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3167Legenda o Lechu, Czechu i Rusie Treść utworu i sąsiedzi Polski

1  Polska
 

2   ..............................................

3   ..............................................

4   ..............................................

5   ..............................................

6   ..............................................

7   ..............................................

8   ..............................................

1

8 7

6

5
4

3

2

4.  Znajdź na mapie sąsiadów Polski.  
Nazwy państw wybierz z ramek i wpisz w odpowiednie miejsca.

Czechy Niemcy Rosja Litwa

Ukraina Białoruś Słowacja
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3168Legenda o Lechu, Czechu i Rusie Treść utworu i sąsiedzi Polski

5. Uzupełnij tabelkę.

Nazwa 
państwa

mieszkańcy

kobieta mężczyzna

Polska ............................................................... ...............................................................

Niemcy ............................................................... ...............................................................

Czechy ............................................................... ...............................................................

Słowacja ............................................................... ...............................................................

Ukraina ............................................................... ...............................................................

Białoruś ............................................................... ...............................................................

Litwa ............................................................... ...............................................................

Rosja ............................................................... ...............................................................
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3169Legenda o Piaście i złym księciu Popielu Bohaterowie

1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

Postrzyżyny to:
a) strzyżenie wszystkich owiec, którego dokonuje najstarszy pasterz
b)	wyjście w wysokie góry i strzyżenie owiec
c)	pierwsze strzyżenie włosów chłopca i nadanie mu imienia

2. Wpisz brakujące informacje. Możesz korzystać z wyrazów w ramkach. 

Czas akcji:  .....................................................................................................................................................

Miejsce akcji: ................................................................................................................................................

Bohaterowie:  ...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Rzepicha

mały Siemowit bracia-książęta

Siemowit Piast Popiel

Gniezno

wiele lat po Lechu

chałupa Piasta

dorosły król Siemowitpo założeniu Gniezna

książęcy synowie

jezioro Gopło
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3170Legenda o Piaście i złym księciu Popielu Bohaterowie

3.  Podziel bohaterów na pozytywnych i negatywnych. Wpisz do tabelek 
brakujące informacje.

Bohater negatywny to:  ..................................................................................................................

Jaki był? ....................................................................................................................

Co zrobił? ....................................................................................................................

Co się z nim stało? ....................................................................................................................

Bohater pozytywny to:  ..................................................................................................................

Jaki był? ....................................................................................................................

Co zrobił? ....................................................................................................................

Co się z nim stało? ....................................................................................................................

Bohater, o którym mało wiemy, to: .........................................................................................

Jaki był? ....................................................................................................................

Co zrobił? ....................................................................................................................

Co się z nim stało? ....................................................................................................................
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3171Legenda o Piaście i złym księciu Popielu Treść

1. Odpowiedz na pytania.

Kto rządził w Gnieźnie?

.............................................................................................................................................................................

Jakim był władcą?

.............................................................................................................................................................................

Jakie wydarzenie przygotowywał książę?

.............................................................................................................................................................................

Ile lat mieli synowie? Kto się nimi opiekował?

.............................................................................................................................................................................

Kto po uroczystości zajął się wychowaniem synów?

.............................................................................................................................................................................

Kto przybył do Gniezna i jak został przyjęty?

.............................................................................................................................................................................

Kto mieszkał w ubogiej chacie?

.............................................................................................................................................................................

Jaką uroczystość przygotowywał?

.............................................................................................................................................................................

Kto przybył do chaty i jak został przyjęty?

.............................................................................................................................................................................
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3172Legenda o Piaście i złym księciu Popielu Treść

Czy przepowiednia przybyszów się spełniła?

.............................................................................................................................................................................

Co stało się z Popielem?

.............................................................................................................................................................................

Jakim władcą był Siemowit?

.............................................................................................................................................................................
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3173Legenda o Piaście i złym księciu Popielu Treść

2.  Przeczytaj odpowiedzi. Wykonaj ilustrację do wybranego przez siebie zdania.

Dlaczego wybrałaś/wybrałeś to zdanie?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Tytuł:  ...............................................................................................................................................................
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3174Legenda o Kraku i smoku wawelskim Postacie

Piast

Kraków

grota

Krak

Wanda

nieznany

smok

Wawel

1.  Wpisz brakujące informacje. Możesz korzystać z wyrazów w ramkach.  
Uważaj, kilka wyrazów jest niepotrzebnych.

Tytuł lektury:  ...............................................................................................................................................

Autor: ...............................................................................................................................................................

Czas akcji:  .....................................................................................................................................................

Miejsce akcji: ................................................................................................................................................

Bohaterowie:  ...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

wojowie

synowie Kraka

nieokreślony

Szewczyk

Jan Matejko

dawno temu
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3175Legenda o Kraku i smoku wawelskim Postacie

2. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

Legenda to .......................................... o życiu bohaterów ...................................................... 

(np. królów, świętych, wodzów) lub ...................................................... (np. smoków). 

Wydarzenia dzieją się w określonym .......................................................................................... . 

Autor jest .......................................... . 

W legendzie występuje walka .......................................................................................... .

nieznany

fantastycznych

prawdziwych

czasie i miejscu

opowieść

dobra ze złem

3. Dopasuj określenia z ramek do postaci.

król Krak 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

smok ...............................................................................................................

...............................................................................................................

Wanda
...............................................................................................................
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3176Legenda o Kraku i smoku wawelskim Postacie

mieszkał w pałacu

mieszkał w grocie

mieszkał na Wawelu

był sprawiedliwy

była córką Kraka

wszyscy się go bali

wszyscy go szanowali

był nieuczciwy

kłamał

zabił brata

był dobry

był sprytny

młody król

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................
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3177Legenda o Kraku i smoku wawelskim Treść i stolice

1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. O jakich czasach opowiada legenda?
a) obecnych 
b)	bardzo dawnych 
c)	przyszłych

2. Jak nazywali się dawni mieszkańcy Polski?
a) Lekarze 
b)	Lechici 
c)	Polacy

3. Kto rządził państwem?
a) król Krak 
b)	król Kamil 
c)	król Kacper

4. Jaki był król?
a) zły i chciwy 
b)	dobry i sprawiedliwy 
c)	zły i wojowniczy

5. Kto zamieszkał w grocie pod Wawelem?
a) bazyliszek 
b)	wojowie 
c)	smok

6. Co robił potwór?
a) zjadał księżniczki 
b)	zjadał książki 
c)	zjadał bydło

7. Co król obiecał zwycięskiemu synowi?
a) rękę księżniczki 
b)	panowanie w królestwie 
c)	skarb wawelski
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3178Legenda o Kraku i smoku wawelskim Treść i stolice

8. Jak książęta pokonali potwora?
a) nakarmili go siarką 
b)	zabili potwora mieczem 
c)	spalili mu jamę

9. Co stało się z jednym z braci?
a) uciekł 
b)	zabił go smok 
c)	zabił go brat

10. Co stało się z młodym królem?
a) uciekł 
b)	wypędzono go 
c)	ożenił się

11. Kto potem rządził państwem Lechitów?
a) Wanda, córka Kraka 
b)	Weronika, córka Kraka 
c)	Wanda, żona Kraka

12. Jak nazwano miasto na skale Wawel?
a) Krak 
b)	Kraków 
c)	Katowice
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3179Legenda o Kraku i smoku wawelskim Treść i stolice

2.  Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania.  
Narysuj ilustrację do legendy. Nadaj tytuł ilustracji.

Tytuł:  ...............................................................................................................................................................
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3180Legenda o Kraku i smoku wawelskim Treść i stolice

4. Dokończ zdania. 

Które z miast na mapie było lub jest stolicą Polski?

– Pierwszą stolicą było .......................................... .

– Drugą stolicą był .......................................... .

– Teraz stolicą jest .................................................... .

1   ........................................

2   ........................................

3  Poznań
 

4   ........................................

5   ........................................

6  Zakopane
 

GdańskWarszawaKraków Gniezno

mapa Polski

1

23
4

5

6

3.  Znajdź na mapie miasta.  
Nazwy miast wybierz z ramek i wpisz w odpowiednie miejsca.  
Zaznacz miasto, którym rządził Krak. 
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3182Legendy polskie Legenda o Piaście i złym księciu Popielu
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3183Legendy polskie Legenda o Kraku i smoku wawelskim



Zadanie 1: O
pow

iedz legendę o Lechu, Czechu i Rusie. Użyj tablicy.

o
i

L
Cz

R

M
iejsce na zapisanie w

ypow
iedzi ucznia.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Zadanie 2: Połącz.

LechL

CzechCz

RusR

Ruś

Gniezno

G
Czechy

południe
orzeł

w
schód

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Zadanie 1: O
pow

iedz legendę o Piaście i złym
 księciu Popielu. Użyj tablicy.

o
i

P
P

M
iejsce na zapisanie w

ypow
iedzi ucznia.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

3186Legendy polskie Legenda o Piaście i złym księciu Popielu



Zadanie 2: O
dpow

iedz na pytania. Użyj tablicy.

na

Jaki był książę Popiel?P

Jaki był Piast?

P

M
iejsce na zapisanie odpow

iedzi ucznia.
M

iejsce na zapisanie odpow
iedzi ucznia.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Jaki był książę Siem
ow

it?S

M
iejsce na zapisanie odpow

iedzi ucznia.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Zadanie 4: Co w
iesz o postrzyżynach? Połącz.

o

Do siedm
iu lat...

do7

... synow
i obcinano w

łosy i nadaw
ano im

ię.

i

Od siedm
iu lat...

7
od

... synem
 opiekow

ała się m
atka.

W
 dniu siódm

ych urodzin...

w
7

... zapraszano gości na ucztę.

na

W
 dniu postrzyżyn...

w

... synem
 opiekow

ał się ojciec.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Zadanie 1: O
pow

iedz legendę o Kraku i sm
oku w

aw
elskim

. Użyj tablicy.

o
K

i
W

M
iejsce na zapisanie w

ypow
iedzi ucznia.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Zadanie 2: O
dpow

iedz na pytania. Użyj tablicy.

na

Jaki był Krak?

K

Kto został w
ładcą Lechii po śm

ierci króla Kraka?

L
K

M
iejsce na zapisanie odpow

iedzi ucznia.
M

iejsce na zapisanie odpow
iedzi ucznia.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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