
Zadanie dla grupy A 
Obydwaj z Karbowskim wyszli jednocześnie z probostwa. Przed gankiem stał lekki odkryty wolant, 
do którego wsiadły wszystkie trzy panny. Konie szybko z miejsca ruszyły...Panna Natalia nie 
obejrzała się ani razu. Za to Karbowski patrzał w stronę oddalającego się pojazdu wtedy nawet, gdy 
ten znikł już na zakręcie alei. Oczy jego miały wyraz dziwnej senności, a twarz była skrzywiona 
cierpieniem, którego nie mogła pokryć ani maska dumy, ani uśmiech towarzyski. 
Judym zazdrościł temu młodzieńcowi wszystkiego, nawet cierpień, jakich tamten doświadczał. Tą 
samą drogą szedł przed godziną z sercem pełnym ognia. Rwał się do pracy w szpitalu, silnie pragnął 
przynajmniej ujrzeć mury tego budynku, gdzie będzie kładł duszę w twardą pracę lekarską, a oto 
teraz cały ów szpital tak nie istniał dla niego, jakby się w ziemię zapadł Co więcej, aspiracje 
odczuwane przed godziną wydawały mu się w owej chwili jak coś głupiego do absurdu, jak coś z nie 
istniejącej krainy dubów smalonych. Rzeczywistością było to, że panna Natalia jest zakochana w 
Karbowskim. 
Judym przypatrywał się z ukosa postaci tego franta, jego ruchom, gestom z natury i wystudiowania 
zgrabnym i w smutku tak bezbrzeżnym, jego ubraniu pełnemu smaku i elegancji. Nie byłby pewno 
wyznał tego przed nikim ani nawet przed sobą, ale czuł to, że całe życie, wszystkie wysiłki, plany, 
dążenia, jest to jedno wielkie głupstwo w stosunku do życia Karbowskiego. Po cóż to wszystko? Po 
co zabiegi, idee, trudy? Czyliż Karbowski nie zrozumiał życia tak, jak je rozumieć należy? Być 
człowiekiem pięknym, wykwintnym i dla tych przymiotów być kochanym przez najcudowniejsze 
zjawisko ziemi, przez taką pannę Orszeńską. Wszystko w Karbowskim zdało się Judymowi 
doskonałym i logicznym, nawet jego karciarstwo i szacherki Nie przywiązywał do tego wszystkiego 
wagi, jak nie przywiązujemy wagi do niczego oprócz piękności patrząc na tajemniczy kwiat tuberozy. 
1. Gdzie rozgrywa się akcja fragmentu (podaj miejscowość, opisz sytuację), jakie zdarzenia 
miały tam miejsce wcześniej, a jakie później?   
2. Kim jest Karbowski i dlaczego został porównany do kwiatu tuberozy?  
3. Do jakich działań skłoniła Natalię miłość do Karbowskiego? 
4. Opisz krótko dwa inne spotkania Judyma z Natalią. 
 
 


