


Podczas gdy we wcześniejszych opowiadaniach 
Genialna epoka sformułowania „ślepy tor" i „boczna 
droga" stanowiły metafory dla określenia czasu i części 
metapoetyckich dygresji narratorskich, w Sanatorium pod 
KJep.rydrą obrazy tego typu jawią się jako fragment fabuły 
opowiadania. Tutaj „ślepy tor" przenosi narratora do 
owego tajemniczego królestwa „nielegalnego" czasu, 
gdzie Ojciec istnieje - nie całkiem umarły - jako cień. 
Zaniedbane, archaiczne wagony pociągu są zimne 
i pełne przeciągów; stacje - opuszczone, a nowi 
pasażerowie nie wsiadają. Konduktor w czarnym 
uniformie gra rolę nowoczesnego Charona, prze
wożącego narratora do ziemi umarłych pociągiem, miast 
łódki z klasycznej mitologii. Ale to jeszcze nie 
wszystko. Kiedy narrator opuszcza swego Ojca, 
przypada mu w udziale los bardziej jeszcze dokuczliwy 
niż w Sanatorium - kończy mieszkając wewnątrz 

pociągu. 

Theodosia S. Robertson 
Obrazowanie i historia w opowiadaniach Schulza. [W:] 

Czytanie Schu/Zf', red. Jerzy Jarzębski. Kraków 1994. 
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Najistotniejszy jednak jest tu nierozerwalny związek 
materii z językiem, ten ostatni bowiem jest gwarantem 
intymnego uczestnictwa każdej jednostki w dramacie 
fizycznego świata. Uczestniczy w nim ona jako 
użytkownik języka, następca i naśladowca pierwotnego 
demiurga, który nadaje rzeczom wtórne sensy 
i znaczenia. Ale jeśli nawet te późne rezultaty 
językowych gier uznamy za ekscentryczne i arbitralne, 
to przecież poprzez medium mowy wiążą się one raz 
na zawsze ze Słowem pierwotnym, czyli z tym 
pierwszym mgnieniem oka, w którym powstawał 

Kosmos. Tak brzmi Schulzowska wersja Anthropic 
principle, jego osobista koncepcja jedności wszech
świata w czasie, przestrzeni i w obszarze właściwego 
nam, ludzkiego sensu. 

Jerzy Jarzębski Schulz: spojr{_enie w przyszłość. (\'V:] 
Czytanie Schulza, red. Jerzy Jarzębski. Kraków 1994. 
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Schulz całą maszynerię swej literatury zaprojektował 
tak, by dawała pocieszenie i pozwalała osiągnąć cele 
„pozytywne": zwalczanie alienacji, odzyskanie 
utraconego dzieciństwa, rekonstrukcję pierwotnego 
mitu i sensu, rozkosze demiurgii i związany z tym 
dreszcz metafizyczny. Czynniki zagrażające stabilności 
świata próbował oswoić, wpisując je w kosmiczny 
porządek . Niekiedy jednak dawał upust przerażeniom: 
lękowi przed zagładą starego porządku, poczuciu 
nieuleczalnego kryzysu kultury. Twórczość pozostanie 
marzeniem o przychylnym człowiekowi kosmicznym 
ładzie, marzeniem sceptyka zatroskanego wizją 

karastrofy. 

Jerzy Jarzębski Wstęp. [\V:] 
Bruno Schulz Opo1P1adania, wybór ese;ów 1 listów. 

Wrocław 1989. 

Obrazowanie Schulza niewątpliwie odwołuje się do 
mechanik.i marzeń sennych; ludzie i przedmioty 
przekształcają się swobodnie: ojciec w muchę czy 
karakona, składana luneta w samochód, pokój Bianki 
w pociąg; rzeczywistość jawy miesza się z halucynacją 
i fantastyką, a do tego ujawnia otwarcie swój 
symboliczny, znakowy charakter, podteksty erotyczne, 
mitologiczne, literackie. 

Oniryczność Schulzowskiego obrazowania polega 
więc głównie na tym, że tu w każdej chwili sceneria 
zdarzeń może ulec fantastycznej przemianie, poddając 
się nastrojowi, literackiej aluzji bądź zbudzonej nagle 
erotycznej namiętności. Jednocześnie nie jest Schulz 
malarzem rzeczywistych snów czy wizji, tzn. metoda 
przez niego obrana wyklucza rozróżnianie jawy i ma
rzenia; wszystko dzieje się w „rzeczywistości 

przedstawionej" - tyle że ona sama ma niejasny 
ontologicznie status. 

Jerzy Jarzębski Wstęp. [W:) 
Bruno Schulz Opowiadania, wybór ese;ów i listó1v. 

Wrocław 1989. 





W lekturze Schulza odnalazł Witb.cy to, czego 
bohaterowie jego utworów i on sam szukali - często 

bezskutecznie: - w sztuce i w życiu: odnalazł ekstatyczne 
przeżycie, gruntowną deformację rzeczywistości oraz 
intensywność doznań płynących z dotarcia do 
niewyrażalnej tajemnicy istnienia. 

Witkacy - zgodnie z własnym systemem pojęciowym 
- nazywa więc Schulza „realistycznym monadologiem", 
który fizyczną, potocznie doznawaną czasoprzestrzeń 
poszerza o wymiar fantastyczny. Ale dodaje: „Fantastyka 
Schulza nie jest wyszukiwaniem drobnych tajemniczątek 
życiowych i nadnaruraliów trzeciej klasy w wielkim 
śmietnisku życia, tylko chwytaniem refleksów Wielkiej 
Tajemnicy Bytu na dowolnym wycinku rzeczywistości". 

Włodzinuerz Bolecki Witkary- SchttlZ; Schulz- Wttkary. [W:] 
Czytanie Schulza, red. Jerzy Jarzębski. Kraków 1994. 

od 
Witkacy bezbłędnie utrafił w zasadniczą cechę 

stylistyki Schulza. Odnalazł w niej bowiem zrealizowaną 
- w całkiem odmienny sposób - swoją własną pasję 

i ideał artystyczny: stwarzanie w słowach tego, co 
niewyrażalne i pozasłowne. Witkacy próbował ten ideał 
zrealizować w opowiadaniu, w dialogach i ko
mentarzach, lekceważąc opisy rzeczywistości. 

Tymczasem u Schulza Czystą Formę odkrył właśnie 
w opisach. 

Deziluzyjność stanowi bogatą inkrustację materii 
Schulzowskich narracji. Właśnie o niej pisał Schulz 
do Witkacego: „Moja fantazja, forma, czy mina pisarska 
ma skłonność, podobnie jak Pańska, do aberracji 
w kierunku persyflażu, bufonady, autoironii. 
Gdzież mogłem liczyć na zrozumienie, jeśli nie właśnie 
u Pana". 

Włodz1nuerz Bolecki Witkary- Schulz, Schulz- Witkary. fW:J 
Czytame Schulza, red. Jerzy Jarzębski. Kraków 1994. 



Człowiek Schulza w istocie nigdy nie czuje się całkiem 
bezpieczny wobec agresywnego chaosu elementów; 
rzecz w tym bowiem, iż świadomość jego czuwa zawsze 
na granicy, dzielącej świat uporządkowany od kos
micznych bezmiarów. One zaś czają się nie tylko 
w postaci monumentalnych zjawisk atmosferycznych, 
ale też pod postacią chaotycznych treści psychiki. 
Dlatego nawet intymne łóżko - ledwie bohater dotknie 
głową poduszki - wypływa jak łódka, na spienione 
odmęty snu.( ... ) 

Człowieka Schulzowskiego cechuje niepełność, 

niedostateczność. Chciałby poznać świat cały i ta
jemnicę Bytu, podczas gdy skazany jest na krótkie życie 
w ograniczonej przestrzeni; chciałby naśladować Boga 
w kreacyjnym rozmachu, tymczasem tworzyć potrafi 
jedynie niedoskonałe odbitki rzeczywistych istot 
uwięzione w jednym geście bądź funkcji; chciałby 

przebić sobie drogę do innych, zrozumieć istotę ich 
egzystencji, losem jego jest jednak wyobcowanie 
i samotność wśród nieprzejrzystych monad, 
skrywających wewnątrz swą tajemnicę. 
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Jerzy Jarzębski WstQ). [W:] 
Bruno Schulz Opowiadania, nybór esejów i listów. 

Wrocław 1989. 
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Wydaje się, że zarówno bogactwo jak i „oboczność" 
Brunona Schulza polegają na tym, że tworzy on lub 
próbuje tworzyć w swoim dziele dwie zupełnie inne 
opcje wobec rzeczywistości, nowe figury twórcy, 
dotychczas słabo obecne lub nieobecne w ogóle 
w polskiej tradycji literackiej. To figury maga 
i herezjarchy, których poetyckie ekwiwalenty znajdujemy 
we wszystkich warstwach tej twórczości, wyrażone 

wprost i poprzez specyficzny rodzaj stosunku 
do rzeczywistości, relacji sztuka- świat. 

Tworzenie magicznej rzeczywistości - to „dosłowne" 
budowanie świata ze słów; magicznych zaklęć i ho
roskopów, to kreacja świata, w którym „rzeczywistość 
przybiera pewne kształty tylko dla pozoru, dla żartu, dla 
zabawy". To zabawa w magię, igranie rzeczywistością, 
która jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienia 
kolory, zrzuca przebrania, żongluje sensem, wypuszcza 
coraz to inne wyglądy, które rozpadają się, giną 

i powstają na nowo. Magiczne słowo powołuje do 
istnienia i dokonuje deziluzji, obnaża; w tej grze 
wszystko jest możliwe, słowa i rzeczy odrywają się od 
swych korzeni, szukają poetyckiej wolności, wcielają się 
w nowe realności - ,,ktoś jest człowiekiem, a ktoś 

karakonem, ale ten kształt nie sięga istoty, jest tylko rolą 
na chwilę przyjętą, tylko naskórkiem, który za chwilę 
zostanie zrzucony". 

Krzysztof Stala Archrtektura SchulzowskiCj 1iyobraź111. [W:] 
Czytanie Schulza, red. Jerzy Jarzębski. Kraków 1994. 
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