
Naśladowanie rzeczywistości czy jej kreowanie?  Który rodzaj twórczości bardziej odpowiada 

młodemu pokoleniu Polaków? Rozważ problem odwołując się do załączonego tekstu i innych 

tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć nie mniej niż 250 słów. 

Bruno Schulz Ulica Krokodyli (fragmenty)  

Osobliwością dzielnicy są dorożki bez woźniców, biegnące samopas po ulicach. Nie jakoby nie było tu 

dorożkarzy, ale wmieszani w tłum i zajęci tysiącem spraw, nie troszczą się o swe dorożki. W tej dzielnicy 

pozoru i pustego gestu nie przywiązuje się zbytniej wagi do ścisłego celu jazdy i pasażerowie powierzają 

się tym błędnym pojazdom z lekkomyślnością, która cechuje tu wszystko. Nieraz można ich widzieć na 

niebezpiecznych zakrętach, wychylonych daleko z połamanej budy, jak z lejcami w  dłoniach 

przeprowadzają z natężeniem trudny manewr wymijania. 

[…] Czasami, w nieregularnych porach dnia, gdzieś ku końcowi tygodnia można zauważyć tłum ludzi, 

czekający na zakręcie ulicy na pociąg. Nie jest się nigdy pewnym, czy przyjedzie i gdzie stanie, i zdarza 

się często, że ludzie ustawiają się w dwóch różnych punktach, nie mogąc uzgodnić swych poglądów na 

miejsce przystanku. Czekają długo i stoją czarnym milczącym tłumem wzdłuż ledwo zarysowanych 

śladów toru, z twarzami w profilu, jak szereg bladych masek z papieru, wyciętych w fantastyczną linię 

zapatrzenia. I wreszcie niespodzianie zajeżdża, już wjechał z bocznej uliczki, skąd go nie oczekiwano, 

niski jak wąż, miniaturowy, z małą, sapiącą, krępą lokomotywą. Wjechał w ten czarny szpaler i ulica 

staje się ciemna od tego ciągu wozów, siejących pył węglowy. Ciemne sapanie parowozu i powiew 

dziwnej powagi, pełnej smutku, tłumiony pośpiech i zdenerwowanie zamieniają ulicę na chwilę w  halę 

dworca kolejowego w szybko zapadającym zmierzchu zimowym. [...] 

[…] Język nasz nie posiada określeń, które by dozowały niejako stopień realności, definiowały jej 

gęstość. Powiedzmy bez ogródek: fatalnością tej dzielnicy jest, że nic w niej nie dochodzi do skutku, nic 

nie dobiega do swego definitivum, wszystkie ruchy rozpoczęte zawisają w powietrzu, wszystkie gesty 

wyczerpują się przedwcześnie i nie mogą przekroczyć pewnego martwego punktu. Mogliśmy już 

zauważyć wielką bujność i rozrzutność – w intencjach, w projektach i w antycypacjach, która cechuje 

tę dzielnicę. Cała ona nie jest niczym innym jak fermentacją pragnień, przedwcześnie wybujałą i dlatego 

bezsilną i pustą. W atmosferze nadmiernej łatwości kiełkuje tutaj każda najlżejsza zachcianka, 

przelotne napięcie puchnie i rośnie w pustą, wydętą narośl, wystrzela szara i lekka wegetacja 

puszystych chwastów, bezbarwnych włochatych maków, zrobiona z nieważkiej tkanki majaku i 

haszyszu. Nad całą dzielnicą unosi się leniwy i rozwiązły fluid grzechu i domy, sklepy, ludzie wydają się 

niekiedy dreszczem na jej gorączkującym ciele, gęsią skórką na jej febrycznych marzeniach. Nigdzie, jak 

tu, nie czujemy się tak zagrożeni możliwościami, wstrząśnięci bliskością spełnienia, pobladli i bezwładni 

rozkosznym struchleniem ziszczenia. Lecz na tym się też kończy. 

[…] Przekroczywszy pewien punkt napięcia, przypływ zatrzymuje się i cofa, atmosfera gaśnie 

i  przekwita, możliwości więdną i rozpadają się w nicość, oszalałe, szare maki ekscytacji rozsypują się w 

popiół. [...] 

[…] Ulica Krokodyli była koncesją naszego miasta na rzecz nowoczesności i zepsucia wielkomiejskiego. 

Widocznie nie stać nas było na nic innego, jak na papierową imitację, jak na fotomontaż złożony 

z  wycinków zleżałych, zeszłorocznych gazet. 

 



 


