


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

BOLESŁAW PRUS

Cienie
Kiedy na niebie dogasa ą blaski słońca, z ziemi wynurza się zmierzch. Zmierzch — wielka
armia nocy, o tysiącach niewiǳialnych kolumn i miliardach żołnierzy. Potężna armia,
która od niepamiętnych czasów pasu e się¹ ze światłem, pierzcha każdego poranku, zwy-
cięża każdego wieczoru, panu e od zachodu do wschodu słońca, a w ǳień, rozbita, chowa
się po kry ówkach i czeka.

Czeka w górskich przepaściach i mie skich piwnicach, w gąszczu lasu i w głębi ciem-
nych ezior. Czeka, kry ąc się w przedwiecznych askiniach ziemi, w kopalniach, po ro-
wach, w kątach domów, w załamkach murów. Rozproszona i na pozór nieobecna, wy-
pełnia ednak wszystkie skrytki. Jest w każde szczelinie kory drzew, w fałdach luǳkiego
oǳienia, leży pod na mnie szym ziarnem piasku, czepia się na cieńsze nici pa ęcze i cze-
ka. Wypłoszona z ednego mie sca, w oka mgnieniu przenosi się na inne, korzysta ąc z la-
da sposobności, aby powrócić tam, skąd ą wygnano, wedrzeć się na nieza ęte stanowiska
i zalać ziemię.

Kiedy gaśnie słońce, armia zmroków gęstymi szeregami wysuwa się ze swych ucie-
czek, cicha i ostrożna. Zapełnia korytarze domów, sienie i źle oświecone schody; spod
szaf i stołów wypełza na środek poko ów i obsiada firanki; przez lu piwnic i szyby
okien wysuwa się na ulice, w głuchym milczeniu szturmu e ściany i dachy, i zacza ona na
szczytach, cierpliwie czeka, aż na zachoǳie zbledną różowe obłoki.

Jeszcze chwilka, i nagle zerwie się olbrzymi wybuch ciemności, sięga ące od ziemi do Noc, Światło
nieba. Zwierzęta skry ą się po legowiskach, człowiek ucieknie do domu; życie, ak roślina
bez wody, skurczy się i pocznie usychać. Barwy i kształty rozpłyną się w nicestwie; trwoga,
błąd i występek obe mą panowanie nad światem.

W takie chwili na pustosze ących ulicach Warszawy ukazu e się ǳiwna postać luǳ-
ka, z drobnym płomykiem nad głową. Szybko biegnie przez chodnik, akby ą ścigały
ciemności, przy każde latarni zatrzymu e się na mgnienie i roznieciwszy wesołe światło,
znika ak cień.

I tak każdego dnia w roku. Czy na polach wiosna dyszy zapachem kwiatów, czy sroży
się lipcowa burza, czy rozhukane na ulicach esienne wichry mota ą tumanami kurzu, czy
w powietrzu kłębią się zimowe śniegi — on zawsze, skoro tylko nade ǳie wieczór, ze
swym płomykiem przebiega mie skie chodniki, roznieca światło, a potem znika, ak cień.

Skąd się ty bierzesz, człowieku, i gǳie kry esz się, że nie znamy twoich rysów, ani
słyszymy głosu? Czy masz ty żonę albo matkę, która czeka twego powrotu? Albo ǳieci,
które postawiwszy w kącie two ą latarkę, wǳiera ą ci się na kolana i obe mu ą cię za
szy ę? Czy ty masz przy aciół, którym opowiadasz swo e pociechy i zgryzoty, albo choć
zna omych, z którymi możesz porozmawiać boda o coǳiennych zdarzeniach?

Czy ty w ogóle posiadasz aki dom, w którym by cię znaleźć można? imię, którym
można by ciebie zawołać? potrzeby i uczucia, które by cię robiły takim, ak my, człowie-
kiem? Czyli² też esteś naprawdę istotą bezkształtną, milczącą i nieu ętą, co ukazu e się
tylko o zmroku, roznieca światło, a potem znika, ak cień?

Odpowieǳiano mi, że est naprawdę człowiek, a nawet dano ego adres. Poszedłem
do wskazanego domu i zapytałem stróża:

— Czy u was mieszka ten, co zapala latarnie po ulicach?
— U nas.

¹pasować się — walczyć, zmagać się (por.: zapasy). [przypis edytorski]
²czyli — czy z partykułą -li. [przypis edytorski]
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— A gǳie?
— W tamte komórce.
Komórka była zamknięta. Spo rzałem przez okna, alem tylko zobaczył tapczan przy

ścianie, a obok niego na wysokim kĳu latarkę. Latarnika nie było.
— Powieǳ mi przyna mnie , ak on wygląda?
— Kto go tam wie! — odparł stróż, wzrusza ąc ramionami. — Sam go nawet dobrze

nie znam — dodał — bo po dniu nigdy w izbie nie sieǳi.
W pół roku przyszedłem drugi raz.
— A ǳiś nie ma w domu latarnika?
— Oho! — rzekł stróż — nie ma i nie bęǳie. Wczora go pochowali. Umarł.
Stróż zamyślił się.
Zapytawszy o kilka szczegółów, po echałem na cmentarz.
— Pokażcie mi, grabarzu, gǳie tu wczora pochowano latarnika?
— Latarnika?… — powtórzył. — Kto go tam wie! Trzyǳiestu pasażerów było wczo-

ra .
— Ależ on pochowany w odǳiale na uboższych.
— Takich zwaliło się dwuǳiestu pięciu.
— Ale on leżał w niemalowane trumnie.
— Takich zwieźli szesnaście.
Tym sposobem nie poznałem ani twarzy, ani nazwiska, ani nawet nie wiǳiałem ego

grobu. I został tym po śmierci, czym był za życia: istotą wiǳialną tylko o zmroku, niemą
i niepochwytną, ak cień.

W pomroce życia, gǳie po omacku błąǳi nieszczęsny roǳa luǳki, gǳie edni roz- Kondyc a luǳka
bĳa ą się o zawady³, inni spada ą w otchłań, a pewne drogi nikt nie zna; gǳie na skrępo-
wanego przesądami człowieka polu e zły przypadek, nęǳa i nienawiść — po ciemnych
manowcach życia również uwĳa ą się latarnicy. Każdy niesie drobny płomyk nad gło-
wą, każdy na swo e ścieżce roznieca światło, ży e nie poznany, truǳi się nie oceniony,
a potem znika, ak cień…

³zawada — przeszkoda. [przypis edytorski]
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