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Wiara w życie, w to, co jest w życiu najbardziej nietrwałe, oczywiście 
w życiu realnym, utrzymuje się potąd, aż się wreszcie zatraca. Człowiek, 
ten zdecydowany marzyciel, z każdym dniem coraz bardziej niezado
wolony ze swojego losu, z przykrością zaczyna robić przegląd użytko
wanych przez siebie rzeczy, które czasem dostawały mu się same, choć 
wcale o to nie dbał, kiedy indziej pochłóniały jego energię, pochłaniały 
ją prawie zawsze, bo przecież się zgodził pracować, a w każdym razie 
nie wzgardził swoją szansą życiową (tym, co nazywa swoją szansą!). 
Teraz jego udziałem, staje się wielka skromność: już wie doskonale, ja
kie miał kobiety, w jak żałosne przygody się wdawał; nie ma dla niego 
znaczenia własne bogactwo czy własne ubóstwo, pod tym względem 
jest jakby świeżo narodzonym dzieckiem, a co do spokoju sumienia, 
to zakładam, że się bez niego doskonale obywa. Jeśli zachowa/ jakąś 
jasność myśli, to musi nawrócić do lat dzieciństwa; mimo że starannie 
zdławione przez tresowników, dzieciństwo jednak ciągle jeszcze ma 
dla niego wiele uroku. Tutaj, z braku wiadomych rygorów, pozostaje 
możliwość prowadzenia wielokrotnego życia równocześnie; przy
wiązuje się do tej iluzji; chce, aby każda rzecz była z miejsca dostęp
na, niebywale łatwa. Dzieci co rano wychodzą z domu bez niepoko
ju. Wszystko jest bliskie, najgorsze warunki materialne są doskonale. 
Lasy są czarne albo białe i nigdy sen nas nie zmorzy. 

Andre Breton 

Zwykle fakty uszeregowane sq w czasie, nanizane na jego ciqg jak na nitkę. Tam majq swoje antece
densy i swoje konsekwencje, które tloczq się ciasno, następujq sobie na pięty bez przerwy i bez luki. 
Ma to swoje znaczenie i dla narracji, której duszą jest ciągłość i sukcesja. 
Cóż jednak zrobić ze zdarzeniami, które nie mają swego własnego miejsca w czasie, ze zdarzeniami, 
które przyszły za późno, gdy już cały czas był rozdany, rozdzielony, rozebrany, i teraz zostały niejako na 
lodzie, nie zaszeregowane, zawieszone w powietrzu, bezdomne i błędne? 
Czyżby czas był za ciasny dla wszystkich zdarzeń? Czy może się zdarzyć, aby już wszystkie miejsca 
w czasie były wyprzedane? Zatroskani, biegniemy wzdłuż tego całego pociągu zdarzeń, przygotowu
jąc się już do jazdy. 
Na miłość boską, czyżby nie istniał tu pewnego rodzaju ażiotaż biletów na czas? ... Panie konduktorze! 
Tylko spokojnie! Bez zbytecznej poniki, załatwimy to po cichu we własnym zakresie działania. 

Tylko słowo wolność potrafi mnie jeszcze porwać. Sądzę, że to słowo 
mogłoby bez końca podniecać stary fanatyzm ludzki. Niewątpliwie 
odpowiada ono moim jedynym uzasadnionym aspiracjom. Trzeba 
przyznać, że wśród tylu niedoli, jakie nam przypadają w dziedzic
twie, pozostała nam przecież największa wolno!.ć myśli. Od nas 
zależy, aby nie była skąpo dawkowana. Sprowadzić wyobrainię do 
stanu niewoli, choćby nawet szlo o to, co z grubsza nazywają szczę

ściem, to znaczy sprzeniewierzyć się poczuciu najwyższej sprawie
dliwo!.ci, jakiej szukamy w głębi siebie. Tylko wyobrainia powiada
mia mnie o tym, co być może, a to wystarczy, aby złagodzić okrutny 
zakaz; wystarczy również, abym się na nią zdał bez obawy pomyłki 
(jak gdyby można było mylić się jeszcze bardziej}. Gdzie wyobrai 
nia staje się niegodziwa i gdzie się kończy duchowe bezpieczeń
stwo? Czy ewentualność zbłądzenia nie jest raczej korzystną 
możliwością duchową? 

Andre Breton 
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„Płynność" albo .ciek/ość• można uznać za trafne metafory, oddające istotę obecnej, pod wieloma względami 
n o we j, fazy w historii nowoczesności. ( .. .) Czyż nowoczesność od samego początku nie była procesem .skrapla
nia" i .rozpuszczania"? Czyż .rozpuszczanie wszystkiego, co stale" nie było zawsze jej główną czynnością i głów
nym tytułem do chwały? Innymi słowy, czy nowoczesność nie było .płynna• od chwili swego poczęcia?( ... ) 
Nadszedł czas roztapiania wzorców zależności i wzajemnych relacji. Są one dzisiaj plastyczne w stopniu niezna
nym wcześniejszym pokoleniom i dla nich niewyobrażalnym, ole - jak wszystkie płyny- nie zachowują zbyt długo 
swego kształtu. Łatwiej nadać im kształt, niż go utrzymać. Ciała stole uzyskują swoją postać raz no zawsze. Zacho
wanie niezmiennego kształtu w przypadku płynów wymaga wytężonej uwagi, ciągłej czujności i nieustannego 

wysiłku, choć nawet wtedy rezultat nie jest jeszcze z góry przesądzony. 

Byłoby nieroztropnienie podważać, czy choćby bagatelizować głębo
ki wpływ, jaki na warunki nowego życia wywarło nadejście .płynnej 
nowoczesności: Nieobecność i niedostępność struktur systemowych 
w połączeniu z nieuporządkowanym, płynnym stanem bezpośrednie
go kształtowania strategii życiowych w zasadniczy sposób zmieniają 
ludzkie życie i zmuszają do ponownego przemyślenia dawnych pojęł. 
używanych zwykle do ich opisu. Pojęcia te, niczym zombi, są dzisiaj 
jednocześnie martwe i żywe. 

Zygmunt Bauman 

To było bardzo dawno. Matki jeszc.ze wówc.zas nie było. Spę

dzałem dni sam na sam z ojcem w naszym wielkim wówc.zas, 
jak świat, pokoju. 
Pryzmatyczne kryształki zwisające z lampy napełniały pokój 
rozprószonymi kolorami, rozpryskaną po wszystkich kątach 
tęczą i gdy lampa obracała się na swych łańcuchach, wędro
wał cały pokój fragmentami tęczy, jak gdyby sfery siedmiu 
planet przesuwały się kręcąc przez siebie. Lubiłem stawać 
między nogami ojca, obejmując je z obu stron, jak kolumny. 
Czasami pisał listy. Siedziałem na biurku i śledziłem z za
chwytem zakrętasy podpisu, zawiłe i wirujące, jak trele ko
loraturowego śpiewaka. W tapetach pączkowały uśmiechy, 

:::=:::::::--===:_- wykłuwały się oczy, koziołkowały figle. Aby mnie ubawić, 
ojciec wypuszczał w tęczową przestrzeń bańki mydlane 
z długiej słomki. Odbijały się o ściany i pękały, zostawia
jąc w powietrzu swe kolory. 
Potem przyszła matka i wczesna ta, jasna idylla skoń
czyła się. Uwiedziony pieszczotami matki, zapomniałem 
o ojcu, życie moje potoczyło się nowym, odmiennym to
rem, bez świąt i bez cudów. 

Bruno Schulz 

Umysł człowieka faiącego jest całkowicie zadowolony z tego, co 
się dzieje. Nie wyłania się niepokojące pytanie, co jest, o co nie jest 
możliwe. Zabijaj, szybuj w powietrzu, kochaj, ile zechcesz. A jeśli 
umierasz, i;zy nie masz pewności, że powstaniesz z martwych? 
Pozwól się ptowodzić, twoja zwłoko nie zwolni biegu wydarzeń. 
Nie masz imienia. Wszystko przychodzi z nieocenioną łatwością. 

Jakoż racjo, zapytuję, racjo o tyle głębsza od innych, nadaje snom 
ten naturalny przebieg, zniewalając mnie do przyjmowania bez 
zastrzeżeń tego mrowiło epizodów, których dziwaczność w chwili, 
kiedy to piszę, wprowadziłoby mnie w osłupienie? 

Andre Breton 

Przerwy, niespójności, niespodzianki należą do typowych okofic.zności naszego życia. Stały się one 
wręcz nieodzowną potrzebą dla tych osób, których umysły potrafią się karmić tylko nagłymi zmiana
mi i wciąż nowymi bodźcami. ( .. . )Nie potrafimy już znieść niczego, co trwa w niezmienionym kształ
cie. Nie umiemy już czerpać pożytków z nudy. 
Wszystko sprowadza się zatem do jednego pytania: czy umysł ludzki potrafi zapanować nad tym, 
co sam stworzył? 

Bruno Schulz - urodził się 12 lipca 1892 roku w Dro
hobyczu koło Lwowa, w rodzinie zasymilowanych ga
licyjskich Żydów. Bruno nie został jednak wychowany 
w tradycji żydowskiej, w domu mówiono tylko po pol
sku. Nigdy nie skończył studiów, właściwie był samo
ukiem. Większość życia spędził w Drohobyczu. Bruno 
Schulz był pisarzem, grafikiem, malarzem i krytykiem 
literackim. Jako prozaik pozostawił po sobie tylko dwa 
tomy opowiadań: Sklepy cynamonowe oraz Sanatorium 
pod Klepsydrą oraz kilka luźnych utworów. O wiele bo
gatsza jest jego twórczość plastyczna. Składa się na 
nią najbardziej znany cykl grafik Xięga bałwochwalcza, 
rysunki piórkiem, ołówkiem lub kredką oraz jeden ob
raz olejny pewnego autorstwa. Niestety większość prac 
przepadła w czasie li wojny światowej. W rysunkach 
Schulza stale przewijają się sceny sadomasochistyczne 
(czysto z wykorzystaniem fetyszy), sceny z kobietą-ido
lem i jej wyznawcami, sceny przy stole i na ulicy, dorożki, 

tematyka żydowska i akty kobiece.Dokładne przyczyny 
i okoliczności śmierci i pochówku artysty owiane są ta
jemnicą. Wiadomo na pewno, że został zastrzelony przez 
gestapowca w żydowskim getcie w Drohobyczu, około 1 OO me
trów od swego rodzinnego domu, 19 listopada 1942 roku. W tym 
roku obchodzimy więc zarówno 120. rocznicę urodzin, jak i 70. 
rocznicę śmierci Brunona Schulza. 
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Zygmunt Bauman Płynna nowoczesna~(; Kraków 2006 
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