Katarynka – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Nowela rozpoczyna się opisem mężczyzny, który przechadzał się każdego dnia wzdłuż ulicy
Miodowej. Pan Tomasz, już dojrzały mecenas, poszukiwał żony. Z jego wieku i poszukiwań
żartowano nawet podczas spotkań towarzyskich. Był on osobą niezwykle wyrozumiałą i
doceniającą piękno sztuki. Nienawidził jednak kataryniarzy tak bardzo, że gotów był stoczyć
pojedynek z osobą odpowiedzialną za przesłanie ich pod okna mecenasa.
Pan Tomasz płacił każdemu stróżowi, jeśli tylko zobowiązał się on nie wpuszczać na podwórze
kataryniarzy. Mieszkanie Pana Tomasza znajdowało się naprzeciwko okien ludzi mniej
zamożnych. Miał on okazję do obserwacji nie tylko wyposażenia ich mieszkania, ale i rodziny.
W tym smutnej dziewczynki, które często pojawiała się w oknie. Obserwując dziewczynkę
dostrzegł, że jest ona niewidoma.
Kalectwo dziewczynki było wynikiem choroby, która leczona była domowymi sposobami. Lekarz
powiedział, że na ozdrowienie dziewczynki trzeba czekać. Jednak jej stan nie poprawiał się, a
dziewczynka była coraz bardziej zmartwiona swoim stanem. Poznawała świat nowymi
zmysłami, zapominając obrazy, które były jej udziałem. Lubiła miejsca gwarne, w których
dźwięki tworzyły dla niej obraz życia. Jednak w tym okresie, przeprowadziła się w sąsiedztwo
Pana Tomasza, w którym panowała niezwykła, męcząca ją cisza.
Pewnego razu, bohater zajmował się sprawą, w której miał udzielić porady. Jednak rozmyślania
przerwał mu niezwykle mocny, świdrujący dźwięk katarynki. Niezwykle oburzony mecenas rzucił
się do okna. Wtedy zobaczył widok niezwykły. Niewidoma dziewczynka tańczyła, cieszyła się
muzyką.
Przyprowadzony przez służbę Tomasza lokaj spodziewał się kary za niedopilnowanie
obowiązków. Jednakże Pan Tomasz nakazał mu, by w zamian za stosowną opłatę, każdego
dnia wpuszczał na podwórze katarynkę. Sam zaś postanowił udać się do kilku okulistów i zająć
dziewczynką. Zdążył także nagrodzić finansowo pracę kataryniarza.
Plan wydarzeń
1. Opis Pana Tomasza.
2. Nienawiść Tomasza do kataryniarzy.
3. Poszukiwanie żony przez Pana Tomasza.
4. Obserwacja dziecka przez Tomasza.
5. Opis choroby dziewczynki.
6. Pojawienie się kataryniarza na podwórzu.
7. Wściekłość Pana Tomasza.
8. Dostrzeżenie radości dziewczynki.
9. Prośba o regularne wpuszczanie kataryniarza.
10. Postanowienie pomocy dziecku.

