
Czym dla człowieka może być kraina dzieciństwa? Rozważ problem i uzasadnij 

swoje zdanie, odwołując się do podanych tekstów Brunona Schulza oraz 

innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów. 

Fragment I 

„W sobotnie popołudnia wychodziłem z matką na spacer. Z półmroku sieni 

wstępowało się od razu w słoneczną kąpiel dnia. Przechodnie, brodząc w złocie, 

mieli oczy zmrużone od żaru, jakby zalepione miodem, a podciągnięta górna 

warga odsłaniała im dziąsła i zęby. I wszyscy brodzący w tym dniu złocistym 

mieli ów grymas skwaru, jak gdyby słońce nałożyło swym wyznawcom jedną i tę 

samą maskę - złotą maskę bractwa słonecznego; i wszyscy, którzy szli dziś 

ulicami, spotykali się, mijali, starcy i młodzi, dzieci i kobiety, pozdrawiali się w 

przejściu tą maską, namalowaną grubą, złotą farbą na twarzy, szczerzyli do 

siebie ten grymas bakchiczny - barbarzyńską maskę kultu pogańskiego. 

Rynek był pusty i żółty od żaru, wymieciony z kurzu gorącymi wiatrami, jak 

biblijna pustynia. Cierniste akacje, wyrosłe z pustki żółtego placu, kipiały nad 

nim jasnym listowiem, bukietami szlachetnie uczłonkowanych filigranów 

zielonych, jak drzewa na starych gobelinach. Zdawało się, że te drzewa afektują 

wicher, wzburzając teatralnie swe korony, ażeby w patetycznych przegięciach 

ukazać wytworność wachlarzy listnych o srebrzystym podbrzuszu, jak futra 

szlachetnych lisic. Stare domy, polerowane wiatrami wielu dni, zabawiały się 

refleksami wielkiej atmosfery, echami, wspomnieniami barw, rozproszonymi w 

głębi kolorowej pogody. Zdawało się, że całe generacje dni letnich (jak cierpliwi 

sztukatorzy, obijający stare fasady z pleśni tynku) obtłukiwały kłamliwą glazurę, 

wydobywając z dnia na dzień wyraźniej prawdziwe oblicze domów, fizjonomię 

losu i życia, które formowało je od wewnątrz. Teraz okna, oślepione blaskiem 

pustego placu, spały; balkony wyznawały niebu swą pustkę; otwarte sienie 

pachniały chłodem i winem.” 

Fragment II 

„Jest lekkomyślnością nie do darowania wysyłać w taką noc młodego chłopca z 

misją ważną i pilną, albowiem w jej półświetle zwielokrotniają się, plączą i 

wymieniają jedne z drugimi ulice. Otwierają się w głębi miasta, żeby tak rzec, 

ulice podwójne, ulice sobowtóry, ulice kłamliwe i zwodne. Oczarowana i 

zmylona wyobraźnia wytwarza złudne plany miasta, rzekomo dawno znane i 



wiadome, w których te ulice mają swe miejsce i nazwę, a noc w niewyczerpanej 

swej płodności nie ma nic lepszego do roboty, jak dostarczać wciąż nowych i 

urojonych konfiguracji. Te kuszenia nocy zimowych zaczynają się zazwyczaj 

niewinnie od chętki skrócenia sobie drogi, użycia niezwykłego lub prędszego 

przejścia. Powstają ponętne kombinacje przecięcia zawiłej wędrówki jakąś nie 

wypróbowaną przecznicą. Ale tym razem zaczęło się inaczej(…)Przypomniałem 

sobie, że o tej późnej godzinie musi się w sali profesora Arendta odbywać jedna 

z lekcyj nadobowiązkowych, prowadzona w późną noc, na które zbieraliśmy się 

zimową porą, płonąc szlachetnym zapałem do ćwiczeń rysunkowych, jakim 

natchnął nas ten znakomity nauczyciel. 

Mała gromadka pilnych gubiła się prawie w wielkiej ciemnej sali, na której 

ścianach ogromniały i łamały się cienie naszych głów, rzucane od dwóch małych 

świeczek płonących w szyjkach butelek. 

Prawdę mówiąc, niewieleśmy podczas tych godzin rysowali i profesor nie 

stawiał zbyt ścisłych wymagań. Niektórzy przynosili sobie z domu poduszki i 

układali się na ławkach do powierzchownej drzemki. I tylko najpilniejsi rysowali 

pod samą świecą, w złotym kręgu jej blasku.” 

Bruno Schulz „Sklepy cynamonowe” 

 

 


