Latarnik – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Utwór rozpoczyna opis sytuacji w Anspiwall. Dotychczas tam żyjący latarnik zaginął i
rozpoczęto poszukiwania jego następcy. Latarnia była ważnym punktem, położonym na
niełatwym do przebycia terenie. Latarnik tam pracujący niemalże nie miał kontaktu ze światem,
a jego życie nie było łatwym.
O posadę jednak ubiegał się mężczyzna starszy, ale nadal w pełni sił. Pochodzący z Polski
człowiek przyznał, że swe życie spędził na tułaczce. Skawiński – bo takie było jego nazwisko,
był także człowiekiem walecznym o czym świadczyły ukazane przez niego flagi. Człowiek mówi,
że poszukuje spokoju, którego nie zaznał w swoim życiu.
Jeszcze tego samego dnia latarnik rozpoczął pracę. Miał on w niej czas na przemyślenia. Cofał
się pamięcią do licznych podejmowanych przez niego zawodów i zastanawiał się nad swoim
życiem. Zdawało się, że na losy latarnika wpływa jakieś fatum. Przez całe swoje życie nie
zaznał spokoju, nie miał możliwości odpoczynku.
Nowe życie wydawało się mieć dla latarnika wiele plusów. Miał on możliwość odpoczynku,
spokojnej kontemplacji. Obserwował okolicę i zwierzynę, a jedyne momenty, w których
opuszczał latarnie była to niedziela. Wtedy wychodził na msze i po drodze kupował gazetę. W
niej szukał informacji o Europie, rozmawiał też czasem z mężczyzną, który dostarczał mu
jedzenie.
Jednak po pewnym czasie, Skawiński zamknął się na swej wyspie i przestał utrzymywać z
kimkolwiek kontakty. Jednego dnia jednak otrzymał tajemniczą przesyłkę. Oto okazało się, że w
nadanej do niego paczuszce skrywa się książka w języku polskim. Latarnik pomyślał, że jest to
wyraz wdzięczności za datek na rzecz Towarzystwa Polskiego.
Początek „Pana Tadeusza” wywołał płacz starca. Szlochając, powracał myślami do ukochanej
ojczyzny, która została daleko od jego latarni. W tym niezwykłym stanie spędził czas aż do
nocy. Oczami duszy powracał do ojczyzny, jednocześnie zaniedbując swoje obowiązki. W
skutek tego jeden ze statków rozbił się na mieliźnie. Śpiący Skawiński został odnaleziony przez
Johnsa i natychmiast zwolniony. Tak rozpoczęła się jego kolejna tułaczka.
Plan wydarzeń
1. Zaginięcie latarnika i poszukiwanie nowego.
2. Pojawienie się Skawińskiego.
3. Opowieść o losach tułacza.
4. Poszukiwanie informacji o Europie.
5. Spokojne życie latarnika.
6. Otwarcie tajemniczej paczki.
7. Przywołanie wspomnienia ojczyzny.
8. Niewykonanie obowiązków latarnika.
9. Zwolnienie Skawińskiego.
10. Kolejna tułaczka Skawińskiego.

