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BRUNO SCHULZ {12 VII 1892 -
19 XI 1942) - prozaik, krytyk lite
racki, grafik. Urodził się w spolonizo
wanej rodzinie żydowskiego kupca 
bławatnego w Drohobyczu. Tu z wy
różnieniem zdał maturę w gimnazjum 
realnym. Przez trzy lata studiował ar
chitekturę na Politechnice Lwowskiej. 
W początkach I wojny światowej miał 
okazję do paromiesięcznych studiów 
malarskich w wiedeńskiej Akademii 

Sztuk Pięknych. Po powrocie do Drohobycza ciężko chorował na 
serce i płuca. Przeżył też śmierć ojca. Następne lata wypełniły mu 
samokształcenie i twórczość plastyczna (m.in. „Xięga bałwochwal
cza"). Władając niemieckim, poznawał literaturę kręgu wiedeńska
-praskiego, ekspresjonizm niemiecki, prace klasyków psychoana
lizy. Od połowy lat 20., zmuszony warunkami materialnymi, 
podejmuje pracę w drohobyckim gimnazjum jako nauczyciel rysun
ku, a potem robót ręcznych i okresowo matematyki. W szkole 
- mimo przejawianego talentu pedagogicznego i sympatii uczniów 
- czul się źle z powodu kłopotów związanych z brakiem upraw-
nień zawodowych i powinnościami belfra, które kradły mu czas 
twórczy. 

Pisać zaczął prawdopodobnie ok. 1925 r. Na literacki Parnas 
wwiodła go Z. Nałkowska, która postarała się, by nakładem Roju 
ukazał się tom opowiadań „Sklepy cynamonowe" (1933). Sukces tej 
książki umożliwił Schulzowi nawiązanie kontaktów i przyjaźni 
w środowisku pisarskim (min. S. I. Witkiewicz, W. Gombrowicz, T. 
Breza, J. Tuwim, A. Słonimski, A. Nowaczyński). Władze oświatowe 
przyznały mu tytuł profesora i półroczny urlop twórczy, wykorzys
tany na pracę literacką i współpracę m.in. z „Wiadomościami 
Literackimi", „Skamandrem", „Tygodnikiem Ilustrowanym". 
W 1937 r. opublikował kolejny tom nowel „Sanatorium Pod 
Klepsydrą", zaś w sferze pomysłów zajmowała go powieść „Mes
jasz" (zaginiona). W 1938 r. otrzymuje Złoty Wawrzyn Polskiej 
Akademii Literatury. 

Gdy w 1939 r. Armia Czerwona przyłączyła Drohobycz do 
sowieckiej Ukrainy, Schulz nadal pracował w szkole, dorabiając do 
pensji jako „plastyk od propagandy wizualnej". Po wkroczeniu 
Niemców w 1941 r. przesiedlony został do getta. Tu krótko chroniła 
go protekcja gestapowca F. Landaua, który „swojego Żyda" 
zatrudniał przy malowaniu „fresków" i katalogowaniu zagrabio
nych przez Niemców księgozbiorów. W przeddzień ucieczki z getta, 
przygotowanej przez warszawskich przyjaciół, Schulz został za
strzelony na ulicy przez gestapowca Karla G iinthera - antagonistę 
Landaua. Jego ciało pogrzebano na {dziś nie istniejącym) cmentarzu 
żydowskim. Wszystkie papiery (korespondencja, manuskrypty lite
rackie, prace graficzne i rysunki), które Schulz dał na przechowanie 
poza getto, przepadły. 
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„XIĘGA BAŁWOCHWALCZA" 

„Xięga bałwochwalcza" poprzedzona była w czasie 
wielu rysunkami spokrewnionymi z nią i do niej prowadzą
cymi ( ... ). 

W okresie pierwszym - tym sprzed „Xięgi", świa
domie eklektycznym, noszącym w sobie zarówno cechy 
zaczerpnięte z wiedeńskiego ekspresjonizmu, jak i z daw
nych mistrzów - uprawiał Schulz przez krótki czas sztukę 
ekslibrisu. ( ... ) Styl, klimat poetycki i temat prac zbliżały 
bardzo te próby do późniejszej „Xięgi'', choć metoda 
cliche-verre nie posłużyła jeszcze przy ich wykonywaniu. 

Wkrótce potem zaczęły się narodziny „Xięgi bałwo
chwalczej" sumującej po raz pierwszy w formie graficznej 
dotychczasowe doświadczenia rysunkowe Schulza, wiernej 
tym samym obsesjom i tendencjom. Nie jest ona apogeum 
twórczości plastycznej Schulza, ale cezurą, zakończeniem 
i ukoronowaniem „ciemnego okresu'', po którym miało 
nadejść jego przezwyciężenie. Nie stało się to nagle: praca 
nad „Xięgą" trwała dłużej, niż sugerowałyby daty jej 
powstania: 1920-21. Do niektórych prac Schulz powracał, 
by je z cyklu eliminować i zastępować innymi, uzupelniał 
ich zasób nowymi kompozycjami, zmieniał tytuły. Dopiero 
wraz z podjęciem pierwszych prób literackich rysunek 
przeobraził się, przybrał całkiem inną formalną postać, 
wreszcie stopniowo począł nabierać cech sensu stricto 
ilustracyjnych, odnosząc się do konkretnych, powstających 
właśnie tekstów. Nastąpiło odejście od plastycznych na
pomknień rokokoidalnych i przejście do XIX-wiecznych 
powozów i szapoklaków. Czerń jęła blednąć i zanikać, 
mroki - ustępować miejsca jasnym tłom ze szczątkowymi 
plamami cienia ( ... ). 

Nazywając swą tekę grafik „Xięgą bałwochwalczą'', 
nobilitując pisownię tego nagłówka archaicznym Iksem, 
postawił Schulz swe dzieło jakby w rzędzie świętych ksiąg, 
kanonów wyznawczych, mitologii, sugerując jej wysokie 
parantele z mityczną Księgą, o której opowiada w swej 
prozie jako o prawzorze wszelkich książek, źródle mitów 
i archetypów, wcielającej się niekiedy w pierwsze lektury 
i szparagały dzieciństwa. 

Tylko że tamta Księga, znana nam z jego pisarstwa 
(i z własnego dzieciństwa), emanuje wszechogarniającym 
tchnieniem kreatorskiej wyobraźni, przedłuża się w nie
skończoność bajaniem, historiami, daleko odbiegającymi 

od tekstu ewokacji, nową, poetycką interpretacją rzeczywi
stości. „Xięga bałwochwalcza" jest jak gdyby samym aktem 
ewokacyjnym, to swego rodzaju prolegomena do tamtej 
Księgi ( .. . ). 

Gdzie znajdują się źródła Schulzowskiej wyobraźni, 
w czym tkwią moce stymulacyjne artystycznej wizji - wed
le słów samego Schulza? W magii dziecięcej recepcji świata, 
emocjonalno-mitologicznej, znajduje się pierwsze źródło. 
To z niego czerpie mały Józef - alter ego autora - w opo
wieści pt. „Księga" - w epoce kalkomanii i baniek 
mydlanych. Ale to źródło z czasem wysycha. I dopiero 
okres pokwitania, pierwsze przeczucia płci - wskrzesiciel
sko budzą je na nowo, już zagrożone i w tym zagrożeniu 
odnajdujące nową obfitość, nową wartość i smak. Na 
kartach Księgi pojawia się poskromicielka mężczyzn, nie
odparta sprzedawczyni fluidu z łabędziem, Magda Wang 
i Anna Csillag, uosobienie niepohamowanej biologii, posia
daczka bujnych włosów, które przerastają całą jej istotę. 

I jak ojciec patronował dzieciństwu i jego przed
płciowemu czarodziejstwu, tak później, w czasach na
zwanych przez Schulza Genialną Epoką, jego miejsce 
zajmuje kobieta-idol. Rządzi nią nieświadoma biologia, 
aprobująca samą siebie, pelna poczucia samowystarczal
nej doskonałości. Jej destrukcyjne skłonności i porywy 
wobec mężczyzny i jego zachcianek duchowych są tylko 
na pozór i doraźnie niszczycielskie. W masochistycznym 
odbiorze są zarazem pobudzająco twórcze, nieświado
mie sprzyjające, mimo woli zapładniające wyobraźnię. Nie 
jest przypadkiem, że Adela, zakłócając i przerywając pre
lekcje Ojca w „Trakcie o manekinach" (zresztą, co sympto
matyczne, wygłaszane do audytorium złożonego z dziew
cząt), poniżając jego intelekt i wyobraźnię, pobudza zara
zem do późniejszych jeszcze świetniejszych wzlotów. Nie 
bez kozery to ona właśnie odkrywa przed oczyma chłopca 
resztki zaginionej mitycznej Księgi dzieciństwa, będącej 
szczątkiem - jakże baśniodajnym! - jakiegoś starego 
czasopisma. To nic, że sama jest dla tego szparagału pelna 
pogardy i lekceważenia. To nie obniża jego wartości, 
przeciwnie - podnosi. Bowiem „łaska uświecająca" spływa 
z Adeli i jej siostrzyc w płci nieświadomie, a nawet wbrew 
intencji ( ... ). 

„Xięga bałwochwalcza'', młodzieńcze dzieło Schul
za, nacechowana jest jeszcze większym, założonym świado
mie, zawężeniem artystycznego zasięgu i znaczeń. Można 



by ją nazwać introdukcją do mitotwórstwa, tak obficie 
i wspaniale rozwijającego się w pisarstwie artysty; nie ma 
w niej jednak - lub prawie nie ma - dalszych ciągów, 
fantazjotwórczych następstw kultu kobiety, twórczych efek
tów niewolniczego poddaństwa wobec jej pantofelków, jej 
pończoch, wobec jej całej metafizyczno-biologicznej cieles
ności. Pogarda, którą darzy ona swego wielbiciela i wy
znawcę, jest dlań aktem upragnionego wyróżnienia; ból, 
który zadaje - rozkoszą. Wszystko to urasta w „Xiędze" 
do rangi konfesjonalnej, kultowej, sakralnej. Fetyszyzm 
- w seksuologicznym znaczeniu - utożsamia się z fety
szystycznym kultem człowieka pierwotnego; masochizm 

- z ceremoniałem ukorzenia się przed bóstwem. A jedno
cześnie - nie traci cech ostrego erotyzmu, podniesionego 
ze sfery profanum w regiony sacrum ( ... ). 

Schulz wykonał ( ... ) „Xięgę bałwochwalczą", po
sługując się rzadką techniką, nie stosowaą w Polsce prawie 
przez nikogo. Tak o niej sam pisze w liście do Zenona 
Waśniewskiego, byłego kolegi ze studiów na Politechnice 
Lwowskiej: „Metoda, którą się posługuję, jest żmudna. Nie 
jest to akwaforta, ale tzw. cliche-verre - płyta szklana. 
Rysuje się igłą na warstwie czarnej żelatyny pokrywającej 
szkło, w ten sposób otrzymany negatywny, przeświecający 
rysunek traktuje się jak negatyw fotograficzny, tj . kopiuje 
się w ramce fotogr. na papierze światłoczułym, wywołuje, 
utrwala i zmywa - proceder jak przy odbitkach foto
graficznych - koszt znaczny - praca także". 

W 1920 r. Schulz rozpoczął pracę nad tym cyklem 
i kontynuował ją przez rok następny, by po paru latach 
komplet grafik, liczący od kilkunastu do dwudziestu kilku 
prac, umieszczać we własnoręcznie sporządzonych tekach 
oprawnych w płótno, których wykonał zapewne co naj
mniej kilkadziesiąt. 

Niewątpliwe oznaki terminowania u Goi wyrażają 
się i dramatyzmem samego rysunku, i w dynamiczności 
układu figur i jasnych plam kontrastujących z osaczającą je 
ciemnością. Ale spotykają się tu jak gdyby Goyowskie 
motywy z różnych sfer: jego „Szaleństwom" czy ostrości 
„Los Caprichos" towarzyszy Maja naga - Undula Schul
zowska, nasycona własną urodą, której nie śmie zakłócić 
grymas dookolnego rozprzężenia, choć w niej właśnie ma 
ono swe źródło . 

„Xięga bałwochwalcza", jak i wcześniejsze od niej 
rysunki, nie ma funkcji ilustracyjnej, choć - jak cała 
twórczość plastyczna Schulza - zawiera pierwiastki „lite
rackie" czy nawet quasi-fabularne ( ... ). 

Niektóre grafiki „Xięgi bałwochwalczej" zbyt do
słownie, niejako bez mitorodnych perspektyw, obrazują 
elementarne, instynktowne obsesje autora. Zresztą w „Xię
dze" jesteśmy jeszcze jakby we wstępnej fazie Schulzowskiej 
kreacji, na samym pograniczu - by tak rzec - popędu 
i mitu, fizjologii i demonologii Jest to jak gdyby sekretna 
wylęgarnia masocho-fetyszów w twórczości tego artysty, tu 
jeszcze bliskich dosłowności i emocjonalnie niemal „samo
wystarczalnych'', nie emanujących wielostronną, rozległą 
ekspansywnością wizyjną jego prozy. Elementy tego wizjo-



nerstwa występują tutaj zalążkowa, jakby w stadium lar
walnym, są ledwo zapowiedzią, która nie odkrywa jeszcze, 
ale przesłania sobą nowe strefy wyobrażeń, oczekujących 
na szansę wyzwolenia w Schulzowskim Słowie. Jesteśmy tu 
jeszcze w alkowianym piekle o zapachu siarki i perfum ( ... ). 

Już tutaj, w „Xiędze'', pojawiają się mitologiczne 
parantele - zjawisko tak nieodłączne od pisarskiej kreacji 
tego artysty. W samym nagłówku „Xięgi", włączającym ją 
jakby do kategorii „Świętych Ksiąg'', wyznaczającym jej 
rolę sui generis heretyckiej „Biblii" - daje o sobie znać 
owa tendencja sakryfikująca. Występuje ona i we wnętrzu 
„Xięgi'', w jej szczegółowych odniesieniach, w nazewnic
twie, w nawiązywaniu do klasycznych mitów ( ... ). 

Zagadkowo brzmi imię głównej bohaterki „Xięgi": 
Undula. W niejednej grafice centralna postać kobieca 
obdarzona jest tym imieniem: „W garderobie Unduli'', 
„Undula odwieczny ideał'', „Undula u artystów'', „Undula 
idzie w noc" ... Postać kobiety na tych rycinach zmienia się, 
jedna jest niepodobna do drugiej, tylko imię pozostaje to 
samo. Kojarzy się ono z Undyną - rusałką, z undą - falą, 
strumieniem, wirem, niepokojem ... Aby choć hipotetycznie 
odpowiedzieć na pytanie, skąd się to imię wzięło, trzeba 
sięgnąć do „Sklepów cynamonowych" i „Sanatorium Pod 
Klepsydrą", do prozy Schulza. 
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Jedną z głównych postaci, uosobieniem zwycięskiej 
kobiecości - w Schulzowskim pojmowaniu tego okreś
lenia - jest służąca imieniem Adela. Jak wszystkie niemal 
osoby zarówno z prozy, jak i -z rysunków Schulza miała 
ona w autobiografii pisarza swój pierwowzór, była nim 
służąca w domu Schulzów, Rachela. I tak jak wuj Hersz 
stał się w prozie Schulza Hieronimem, a siostra Regina vel 
Ryfka - ciotką Retycją, tak Rachela przedzierzgnęła się 
we współbrzmiącą z nią Adelę. Wszystkie imiona zostały 
w ten sposób „zuniwersalizowane" przez Schulza i tylko 
złodziej miasteczkowy Szloma i wariatka Tłuja pozostali 
przy imionach, jakie ich drohobyckie prototypy nosiły 
w rzeczywistości. 

Imię Adela zamieszkało w literackich wizjach pisa
rza; wcześniejsza od Adeli Undula rozpoczęła panowanie 
w „Xiędze bałwochwalczej" - jako pierwszy wariant 
rzeczywistej Racheli, również dźwiękowo spokrewniona 
z pierwowzorem. 

Inne postacie występujące na kartach „Xięgi" są 
anonimowe i nie ma dla nas żadnego znaczenia fakt, że 
wszystkie one - i władcze kobiety, i skarleli mężczyźni 
- mają twarze drohobyckich znajomych, przyjaciół i sym
patii artysiy, że sportretowany w nich został wieloletni 
przyjaciel Mundek Pilpel i Mila Lustig, i Tynka Kupfer
berg, i Dziunia Schmerowa, i Fryderyka W agnerówna, 
i Staszek Weingarten, i wielu innych drohobyczan. Było to 
jednak istotne dla samego Schulza: kreując rzeczywistość 
„Xięgi" pragnął w nią wpisać wierną podobiznę dotykalnej 
rzeczywistości, aby mieć poczucie istotnego i rozpoznawal
nego zakotwiczenia w niej swych wizji, w których sylenoi
dalne, hybrydyczne stwory, półludzie - półpsy czy półlam
party, sąsiadują na równych prawach z fizjonomiami oby
wateli Drohobycza, uczestników realnej biografii kreatora. 

Nie tylko twarze znajomych artysty - poza auto
portretami jego samego - utwierdzają związek kreacji 
z realną biografią twórcy; podobną rolę spełniają auten
tyczne fragmenty Drohobycza, które asystują bałwochwal
czym obrządkom swoją obecnością w tłach rozgrywających 
się scen: domki drohobyckiego rynku, wieża tamtejszego 
ratusza, fronton kościoła rodzinnego miasta, miejscowa 
cerkiew z cebulastą kopułą ... 

Uniwersalizm Schulzowskiej wizji nie rezygnuje ze 
znaków topograficznych - także w prozie - ale włącza 
rozpoznawalne konkrety „tutejszości" do swej wszechogar-



niającej mitologii. Jest to odwieczny obyczaj, znany misF 
rzom dawnych epok, że twarze świętych czy apostołów 
tworzyli z rysów własnych czy fizjonomii swych przyjaciół 
lub mecenasów, a krajobrazy biblijne nasycali rodzimym 
pejzażem. 

Na tle widmowo półrealnych, zacierających swe 
kontury w mroku, domów miasteczka dzieją się obrzędy 
bałwochwalcze „Xięgi". W grafice pt. „Zaczarowane mias
to" dwie tyleż powabne co wyniosłe dziewczyny idą przez 
zmierzch, otoczone czołgającymi się u ich stóp stworami 
płci odmiennej. Po ponad sześćdziesięciu latach, w 1983 r. 
w Paryżu odbyła się wystawa polskiej sztuki awangardowej 
pod nazwą Presences Polonaises, zdominowana przez dzie
ło Witkacego, uwzględniająca również dość szeroko ry
sunki i grafiki Schulza. Przy tej okazji ukazała się drukiem 
we Francji „Xięga" - „Le livre diolatre'', zawierająca 
reprodukcje rysunków i grafik, a także jedno z opowiadań 
autora „Sklepów cynamonowych" w przekładzie na język 
francuski. I oto któregoś dnia do jej wydawcy zgłosiły się 
dwie staruszki, przedstawiając się jako byłe panny z „Za
czarowanego miasta", dumne dziś, że artysta uwiecznił 
w owej grafice ich młodość„ . 

Nie zawsze i nie wszystkie osoby, które Schulz wier
nie sportretował w swych rysunkach i fantasmagoriach „Xię
gi'', były mu za to wdzięczne. Postacie o ich twarzach 
uczestniczyły bowiem w jego rysunkowych seansach bałwo
chwalczych - jako figury nieco lub całkiem obnażone 
i biorące udział w zdrożnych scenach, a więc w sytuacjach, 
w jakich Schulz nigdy widzieć ich nie mógł. To, że mamy tu 
do czynienia z wytworem fantazji, jedynie „uwierzytelnionej" 
prawdziwymi rysami znajomych twarzy - nie było dla wielu 
argumentem ani usprawiedliwieniem. Zdarzyło się, że dro
hobycki lekarz czynił ostre wyrzuty swej żonie, którą 
odnalazł w „Xiędze", a z samym Schulzem zerwał znajomość. 

Elementy późnobarokowego, rokokowego zdobnic
twa, obecne już w niektórych rysunkowych zapowiedziach 
,,)Gęgi", występują w niej obficie, z rozrzutnością, wypeł
niają wnętrza, stanowią świątynna-buduarowy wystrój tem
plum. Zawile kaligraficzny znak rocaille, skręcone śrubowa
to trzony kolumn czy podpór fantastycznego łoża, bogate 
wsporniki sprzętów zwinięte na kształt konsolowych wolut 
- wszystko to jest jakby symbolem kobiecej pełni i nad
miaru, znakiem zasyconej i usatysfakcjonowanej samą sobą 
doskonałości ( .. . ). 

Ekstatyczny dramat instynktu, który jest tu tema
tem elementarnym, ewoluuje, poszerza zasięg swych zna
czeń i odniesień, staje się - w najlepszych z tych grafik 
- rozległym dramatem egzystencjalnym, o niejednoznacz
nej symbolice. 

W okresie tworzenia „Xięgi" Schulz - jak się zdaje 
- nie uprawiał jeszcze literatury. Całkowitym zmyśleniem 
jest informacja, jakoby „Xięga" prócz grafik zawierała 
odnoszący się do nich bezpośrednio tekst pisany, jakoby 
była dziełem łącznym - literacko-plastycznym. Taką wia
domość podaje Serge Faucherau w szkicu napisanym do 
francuskiego wydania „Xięgi", dodając, że ów tekst za
ginął. Nigdy go nie było. „Xięga" przemawia, krzyczy 
jedynie obrazem, szokuje i prowokuje środkami wyłącznie 
wizualnymi. 

Wolno nam jednak przypuścić, że „Xięga'', której 
mroki - podobne do tzw. ciemnego okresu u Goyi 
- opromienia Kobieta, będąca źródłem światła, bólu 
i pożądania - że „Xięga" właśnie jest zwiastunem Schul
zowego Słowa, proklamacją jego pisarstwa. Tę jej rolę, ten 
zamysł można w niej samej odczytać. W ostatniej grafice, 
noszącej nazwę „Xięga bałwochwalcza" - tę samą, która 
widnieje na karcie tytułowej całej teki - znajdujemy chyba 
potwierdzenie tego domysłu. 

Istnieją dwie wersje ryciny, bardzo różne, noszące 
wszakże ten sam tytuł. Na obu widnieje - raz czytana, raz 
ofiarowywana Kobiecie, ustawiona na jej ołtarzu - Księ
ga, owoc kultu. Na otwartych stronicach wielkiego foliału 
widzimy wersy tekstu, świadectwo narodzin Słowa -
Stworzyciela Sklepów Cynamonowych. 

Jerzy Ficowski, Wstęp do: Bruno Schulz, 
Xięga bałwochwalcza, Warszawa 1988. 

* 
Co stanowi ów temat, który przekroczył stronice 

Schulzowskiej prozy? Temat ten to kobieta - kobieta, 
która niszczy, której sama obecność jest już zagrożeniem 
dla mężczyzny, kobieta - „Golem" ( .. . ). 

Jak pisze Artur Sandauer: „Na wszystkich tych 
kartach cień Erosa leży ( ... ). Kobieta pojawia się w tych 
przedstawieniach ( ... ) tylko jako - ledwo muśnięta prze
czuciem płci - androgyne, jako dziewczyna-podlotek, jako 
pełna smutku i tajemniczości Bianka z Wiosny o spierzch-



łych jak u chłopca kolanach". Ale już te niewinne, jakby 
nieświadome swych wdzięków, rozkapryszone „Bianki" 
potrafią sprawić, że mężczyźni adorują je, klęczą przed 
nimi, oddając cześć i składając hołdy. Wyobraźnia męż
czyzn sprawia, że myślą oni, iż każde spojrzenie, mina, gest 
dziewcząt są wymierzone przeciwko nim. Bohater opowia
dania Wiosna, obserwując Biankę, która po prostu siedzi 
na ławce i czyta, a zatem „nie robi nic ponad konieczność'', 
jest pewien, że „dotknięcie jej ciała musi być bolesne od 
skupionej świętości kontaktu'', a „dotknięcie jej dłoni musi 
przekraczać wszystko wyobrażalne". Bronią Schulzowskich 
„Bianek" jest zatem udawana obojętność na względy oka
zywane im przez mężczyzn. Nieodłącznym zaś atrybutem 
Schulzowskiego erotyzmu są odsłonięte nogi kobiet, naj
częściej obute w pantofelki na wysokich obcasach, ozdo
bione czasem klamerkami lub kokardkami. 

I oto kolejne wcielenie „Golema" - właścicielka 
„czarodziejskich" pantofelków i obutych w nie nóg, w pro
zie pojawiająca się jako Adela, a w grafice bohaterka takich 
przedstawień, jak: Undula u artystów, Undula idzie w noc, 
Zaczarowane miasto I, li, Jeszcze raz Undula, Zuzanna 
i starcy, Ławka, Undula, wieczysty ideał. W owych scenach 
widzimy nie dorastające dziewczęta, lecz kobiety już doj
rzałe, świadome swej mocy, lecz na razie tylko nieznacznie 
próbujące ją wykorzystywać. Smukłe, zgrabne, siedząc 
z nogą założoną na nogę, leżąc w wyzywających pozach, 
prowokują swą nonszalancją grono posłusznych, zgarbio
nych w niekończących się ukłonach „szarych staruszków". 
Kobieca próżność pozwala im z beztroską owe hołdy 
przyjmować. Lecz i to im nie wystarcza. „Golem" przeis
tacza się w „bestię'', zmierzającą do całkowitego zapanowa
nia nad światem mężczyzn. Samo poniżenie mężczyzny to 
zbyt mało, a zatem należy go zniszczyć. Bohaterki tego 
„rozdziału xięgi" nie przyjmują biernie hołdów. Zupełnie 
jawnie kpią z mężczyzn, depczą ich, biją, by tym spokojniej 
i pewniej zasiadać na tronie, odbierać procesje, by nawet 
zająć miejsce na ołtarzu, żeby w końcu na miejscu męż
czyzn-eunuchów umieścić ogiery. 

Kobiety stają się agresywne. To już nie są dziecin
ne, nieśmiałe „Bianki" ani nawet pewne siebie „Adele", 
walczące za pomocą pantofelków: to „bestie'', potwory, 
wampiry. 

Jak na to reagują mężczyźni? Owi podpatrujący 
kobiety, przybyli cichaczem i niepostrzeżenie „szarzy sta-

ruszkowie" wcale „ ... nie wydają się zdziwieni ani obrażeni 
takim obrotem rzeczy, wręcz przeciwnie: w dalszym ciągu 
są przekonani, że tak być powinno, że muszą pozostać na 
uboczu. Oni niczego już nie żądają, godząc się ze swą dolą, 
czy raczej - niedolą. Stracili grunt pod nogami, zagrożeni 
perypetiami, które sami rozpętali" (Republika marzeń). 
Rezygnację można wyczytać zarówno z ich pochylonych 
sylwetek, jak też z pomarszczonych twarzy, które „ ... wy
jedzone przez życie, były jakby zasnute pajęczyną i całkiem 
niewyraźne, twarze o łzawiących, nieruchomych oczach, 
które z wolna wyciekały, twarze wyjałowione z życia, tak 
odbarwione i niewinne jak kora drzew spękana od pogód 
wszelkich i pachnące już tylko deszczem i niebem ( ... ). 
Dawno już zapomnieli, jak się nazywali i kim byli" 
(~ięga). . 

Istnieje ogromny - groteskowy - kontrast IDlędzy 
Schulzowskimi kobietami i mężczyznami. Trafnie ową 
cechę ujmuje Jan Kott: „Kobiety są smukłe i wysokie, męż
czyźni są mali; wydaje się, że mogą tylko podglądać ( .. . ), że 
muszą wspinać się na palce, żeby tym kobietom zajrzeć 
w oczy ( ... ). Mali, czami mężczyźni o wielkich głowach 
dzieci chorych na puchlinę wpatrzeni są w pantofelki albo 
w maleńkie stopy olbrzymek, które ( ... ) podnoszą wysoko 
nogi w czarnych pończochach". 

Cechą grafik z Xięgi bałwochwalczej szczególnie 
zwracającą uwagę jest ich duża nastrojowość. Każda ze 
scen dzieje się w aurze mrocznej, niesamowitej. Akcja 
rozgrywa się w intymnych wnętrzach lub zacisznych zakąt
kach parku albo miasteczka. Porą, w której żyją bohatero
wie Schulza, jest zazwyczaj wieczór lub noc. Jeśli przypad
kiem na „grzesznych manipulacjach" zastaje ich dzień, to 
w miejscu zacienionym, oddzielonym od otoczenia kotarą 
lub chociażby balustradką. 

Poświęćmy chwilę uwagi formie, w jaką autor ujął 
ową wizję. Zmierzch, ciemność nocy, owa „szara poświata'', 
która nie rzuca cienia i nie akcentuje niczego" - to efekty, 
które wymagają określonych zabiegów formalnych: rezyg
nacji z koloru na rzecz waloru, co pociąga za sobą takie 
operowanie światłocieniem w obrębie czerni i bieli, aby 
z tych dwóch barw wydobyć tony pośrednie - odcienie 
szarości. 

Małgorzata Kitowska, Czytając ,,Xięgę bałwo
chwalczą", „Twórczość", nr 3/1979. 



SCHULZ - PLASTYK 

Poznałem Schulza przed dziesięciu laty. Pokazał mi 
wtedy swoje grafiki (drapografie). One to zostały mi w pa
mięci, podczas gdy obraz ich twórcy zniknął z niej, jak 
pyłek zwiany przez huragan ( ... ). 

Do niedawna nie wiedziałem, że jeśli chodzi o rysu
nek - Schulz jest niemalże samoukiem. To może tylko 
jeszcze spotęgować podziw dla tego zadziwiającego talentu 
i osobowości. Jako grafik i rysownik należy on do linii 
demonologów. Według mnie zaczątki tego kierunku widać 
w niektórych dziełach dawnych mistrzów, jeszcze w nim 
niejako nie wyspecjalizowanych, np. u Cranacha, Diirera, 
Griinewalda, gdy malują oni z dziwną pewnością, rozkoszą 
wyuzdania tematy bardziej piekielne niż niebiańskie, od
poczywając w nich z czystym sumieniem po często przy
puszczalnie nudnych j wymuszonych świętościach. Według 
mnie do demonistów należy także Hogarth. 

Ale prawdziwym twórcą tego kierunku Geśli chodzi 
o treść oczywiście, o podkład rzeczywistościowy, o pretekst 
dla Czystej Formy) był Goya. Od niego wywodzą się 
demonolodzy XIX wieku, tacy jak Rops, Munch czy nawet 
Beardsley. Tu nie chodzi o akcesoria demonizmu (czarow
nice, diabły itp.), tylko o to zło, w istocie swej podkładkę 
duszy ludzkiej (egoizm, który robi wyjątek tylko dla 
gatunku, drapieżność, chęć posiadania, żądze płciowe, 
sadyzm, okrucieństwo, pragnienie władzy, gnębienie wszys
tkiego dookoła), na której dopiero przez odpowiednią 
tresurę wyrastają inne, szlachetniejsze właściwości, dające 
się zresztą nawet u zwierząt zaobserwować w formie 
zarodkowej. 

To są tereny, w których ogólnie pracuje Schulz 
- specjalność jego jeszcze w tym zakresie to sadyzm 
kobiecy, połączony z męskim masochizmzm. Według mnie, 
kobieta z natury swej (dziwić się tylko trzeba, że jest jeszcze 
taka, mając takie organy i środki działania - dziwić się, 
podziwiać ją i chwalić potęgi, które sprawiły rozdział płci) 
musi być zasadniczo psychiczną sadystką i fizyczną maso
chistką, podczas gdy mężczyzna musi być ogólnie psychicz
nym masochistą, fizycznym zaś sadystą. Schulz doprowa
dził wyraz obu tych psychicznych kombinacyj do ostatnich 
granic natężenia i potwornego niemal patosu. Środkiem 
gnębienia mężczyzn przez kobietę jest u niego noga, ta 
najstraszliwsza, prócz twarzy i pewnych innych rzeczy, 

l 

część kobiecego ciała. Nogami dręczą, depczą, doprowa
dzają do ponurego, bezsilnego szału kobiety u Schulza jego 
skarlałych, spokorniałych w erotycznej męce, upodlonych 
i w tym upodleniu znajdujących najwyższą, bolesną roz
kosz - mężczyzn-pokrak. (To mam trochę Schulzowi do 
zarzucenia, bo dopiero kombinacja odpowiedniej twarzy 
i psychiki z odpowiednimi nogami daje cocktail erotyczny 
rozkoszy i męki). [Przyp. S. I. Witkiewicz]. 

Jego grafiki to są poematy okrucieństwa nóg. Mimo 
całej potworności gęb ma się wrażenie, że damy Schulza 
myją starannie szczotkami nogi dwa razy dziennie i nie 
mają nagniotków. Inaczej byłoby wprost straszno, a moral
nie jest straszno i tak ( ... ). 

Pisane przed przeczytaniem odpowiedzi Schulza, 4 IV 1935. 
Stanisław Ignacy Witkiewicz , Wywiad z Bru
nonem Schulzem, „Tygodnik Ilustrowany", nr 
17/1935. 

* 
Początki mego rysowania gubią się w mgle mito

logicznej. Jeszcze nie umiałem mówić, gdy pokrywałem już 
wszystkie papiery i brzegi gazet gryzmołami, które wzbu
dzały uwagę otoczenia. Były to z początku same powozy 
z końmi. Proceder jazdy powozem wydawał mi się pełen 
wagi i utajonej symboliki. Około szóstego, siódmego roku 
życia powracał w moich rysunkach wciąż na nowo obraz 
dorożki z nastawioną budą, płonącymi latarniami, wyjeż
dżającej z nocnego lasu. Obraz ten należy do żelaznego 
kapitału mojej fantazji, jest on jakimś punktem węzłowym 
wielu uchodzących w głąb szeregów. Do dziś dnia nie 
wyczerpałem jego metafizycznej zawartości. Widok konia 
dorożkarskiego nie stracił po dziś dzień dla mnie na 
fascynacji i wzburzającej mocy. Schizoidalna jego anatomia 
pełna na wszystkich końcach rogów, węzłów, sęków i ster
czyn została jak gdyby wstrzymana w rozwoju w chwili, 
gdy chciała się jeszcze dalej rozróść i rozgałęzić. A i powóz 
jest wytworem schizoidalnym, wynikłym z tej samej zasady 
anatomicznej - wieloczłonkowy, fantastyczny, zrobiony 
z blach powyginanych jak płetwy, ze skóry końskiej 
i ogromnych kół-klekotek. 

Nie wiem, skąd w dzieciństwie dochodzimy do 
pewnych obrazów o rozstrzygającym dla nas znaczeniu. 
Grają one rolę tych nitek w roztworze, dokoła których 
krystalizuje się dla nas sens świata ( ... ). 



Są treści niejako dla nas przeznaczone, przygoto
wane, czekające na nas samych na wstępie życia ( ... ). 

Takie obrazy stanowią program, statuują żelazny 
kapitał ducha, dany nam bardzo wcześnie w formie prze
czuć i na wpół świadomych doznań. Zdaje mi się, że cała 
reszta życia upływa nam na tym, by zinterpretować te 
wglądy, przełamać je w całej treści, którą zdobywamy, 
przeprowadzić przez całą rozpiętość intelektu, na jaką nas 
stać. Te wczesne obrazy wyznaczają artystom granice ich 
twórczości. Twórczość ich jest dedukcją z gotowych zało
żeń. Nie odkrywają już potem nic nowego, uczą się tylko 
coraz lepiej rozumieć sekret powierzony im na wstępie 
i twórczość ich jest nieustanną egzegezą, komentarzem do 
tego jednego wersetu, który im był zadany ( .. . ). 

Na pytanie, czy w rysunkach moich przejawia się 
ten sam wątek, co w prozie, odpowiedziałbym twierdząco. 
Jest to ta sama rzeczywistość, tylko różne jej wycinki. 
Materiał, technika działają tutaj jako zasada selekcji. 
Rysunek zakreśla ciaśniejsze granice swym materiałem niż 
proza. Dlatego sądzę, że w prozie wypowiedziałem się 
pełniej ( ... ). 

Bruno Schulz do St. I. Witkiewicza, „Tygod
nik Ilustrowany", nr 17/1935. 

* 
Czas: sierpień 1921. Miejscowość: Zdrój-Kudowa, 

Niemcy. Dramatis personae: Ja, dwunastoletnia dziewczyn
ka, z Mamą na kuracji. Dla nas Kudowa - wybór natu
ralny. Mamy jeździły z dziećmi do kurortów. A że do 
Kudowy wybierała się znajoma z córeczką w moim wieku 
i że Mama miała być we Wrocławiu u laryngologa-cudo
twórcy, i że w inflacyjnych Niemczech polski złoty był 
twardą walutą - no to Kudowa. - Ale dlaczego Schulz? 
Może z powodu inflacji. Ale dlaczego w ogóle kurort - nie 
wiem. Nie pamiętam, żeby przeprowadzał jakąkolwiek ku
rację. - Pierwsze spotkanie. Park, z daleka słychać orkie
strę. Ja wracam w podskokach ze szkicownikiem do Mamy 
czytającej książkę zmrużonymi oczami. Mama patrzy przez 
lorgnon na moje ostatnie rysunki, ja się rozglądam. N a ławce 
naprzeciwko siedzi dziwna postać. Słońce praży, zieleń 
i kwiaty, a on cały ciemny - ubranie, twarz i włosy. Ciemny, 
skulony,jakby zamknięty w sobie. Nogi i stopy razem, dłonie 
złożone płasko, zamknięte kolanami, ciemna głowa wtulona 
między ramiona. Nieruchomo wpatruje się w Mamę ( .. . ). 

Ten ciemny mężczyzna rozluźnia się troszkę, wstaje 
- mały i wąski - wolniutko podchodzi i wykrztusza: „Czy 
pani pozwoli? Bo ja z Polski i ja też jestem malarzem ... 
Właściwie - ja też rysuję". Usiadł na brzeżku ławki, 
obejrzał rysunki, pochwalił, powiedział parę niezdawko
wych uwag i kiedy przyszła po mnie ta okropna „panienka 
w moim wieku" - został na ławce z Mamą. I został w ogóle. 
- Trzy tygodnie razem. Co rano czekał na ławeczce 
w ogrodzie naszego pensjonatu, a potem nam towarzyszył. 
Po wspólnym „piciu wód" w parku - zaczynał się kont
redans. Odprowadzał Matkę na kąpiele, mnie na tenis lub 
gimnastykę. Gdy ja byłam zajęta - na ławce z Mamą. Ale 
Mama miała jeszcze dziesiątki planów i obowiązków ( ... ). 
Wtedy chodziliśmy rysować. W parku zawsze było co 
- statyczne czy dynamiczne. Rysowaliśmy razem - dwu
nastoletnia dziewczynka w drucianych okularach i Bruno 
Schulz. On szkicował wspaniale, miękkim ołówkiem lub 
piórkiem i tuszem. Raz pies ogonem wywrócił buteleczkę, 
tusz kapał z ławki na żwirek, Bruno się ubabrał, a ja 
dostałem czkawki ze śmiechu. Bruno uczył mnie patrzeć 
i eliminować, upraszczać i rysować co ja chcę, a nie jak 
ołówek poniesie. Najlepszy nauczyciel, jakiego kiedykol
wiek miałam. Nie śmiałam nigdy poprosić go o rysunek. Ale 
on poprosił mnie, żebym mu dała szkic tuszem, który 
zrobiłam z okna - „Bruno na ławeczce" w tej samej pozie, 
z dłońmi między kolanami. Powiedział, że to pierwszy raz 
ktoś go narysował - w co nie wierzyłam - i stale mi 
powtarzał, że dzięki mnie tu w ogóle rysuje, bo nie chciał 
i nic ze sobą nie zabrał - w co wierzyłam, bo wszystko 
z trudem w Kudowie musiał kupić, co nie było łatwe ( ... ). 

Pewnego ranka nie było go na ławeczce. Szukałyś
my go w parku, nie miałyśmy jego adresu. Znikł. W War
szawie czekało już na Mamę kilka jego listów i zaczęła się 
korespondencja. Po przeczytaniu listu Schulza Mama była 
zawsze zamyślona i czasem mówiła o nim z Tatusiem. 
- Warszawa. Nie pamiętam, czy to było w roku 23 czy 24. 
Schulz napisał, że przyjeżdża za tydzień do Warszawy. 
Wiem, że to postanowienie było nagłe i niespodziewane dla 
Mamy, a może nawet dla niego samego. Tym razem był 
cały szary. Szary garnitur, szara twarz. „Irenko, podrosłaś, 
pokaż rysunki'', ucieszył się. Przychodził codziennie, polu
bili się strasznie z Ojcem, obaj nieśmiali ( ... ). 

Pewnego razu ( ... ) już z mojego pokoju słyszałam 
jego głośne protesty ... „Pani Cecylio, ja nie umiem, lata nie 



miałem pędzla w ręku". Po godzinie w przedpokoju .. . 
„a więc jutro zaczyna pan ode mnie, zobaczy pan, że 
wyjdzie". Wyszedł. Dobry obraz - trochę Bonnard - nie
podobny nawet do kudowskich szkiców z natury i nie 
mający żadnego wspólnego mianownika ze znanymi nam, 
storturowanymi rysunkami Schulza. I dobry też jako 
portret. Ciekawe, że Bruno uchwycił lepiej Mamy promie
nistą radość życia niż piękność. Portret Ojca był może 
nawet lepszy malarsko, ale charakteru nie uchwycił za 
grosz( ... ). Potem ja. Z różą w ręce (która się potem zmieniła 
na gałązkę bzu), owalny. Ja sama wyglądałam o dwa 
przynajmniej lata młodziej, niż te 13 lub 14, które wtedy 
miałam. Za to na portrecie - minimum na szesnaście( .. . ). 

Bruno postanowił zmienić czerwoną różę trzymaną 
przeze mnie - na bez, który się właśnie ukazał, jako 
bardziej nadający się „dla takiej małej dziewczynki". Prze
malował kwiaty, ale nie był pewny ręki, więc zbalansował 
obraz w owalnej ramie na sztalugach i ja „siedziałam do 
ręki". Mama wyszła gdzieś na posiedzenie. Nagle Bruno 
odkłada paletę, klęka przede mną, pochyla się. Skoczyłam. 
Bruno został na czworakach na dywanie. Rysunek Nr 7 
(i 6) w Drugiej jesieni [Wyd. Literackie, 1973] jest dokład
nym, fotograficznym prawie oddaniem jego pozycji i twa
rzy w owym momencie. Tylko że nie ta pogardliwa, 
drapieżna kobieta oddalała się od niego, tylko wystraszona 
dziewczynka o niemodnie rumianych policzkach. - Schulz 
był potem u nas jeszcze parę razy. Wiedział, że nie powiem 
nic w domu - nie powiedziałam. Ani w domu, ani nigdy 
nikomu. Ale wszystko w tym jednym momencie zrozumia
łam, mimo że nie widziałam wtedy jeszcze jego rysunków, 
że nie wiedziałam, co oznacza słowo masochizm. Aż raz 
powiedział, że wraca. Że warszawska atmosfera jest gorsza 
niż drohobycka, że się dusi i że to nie dla niego. Matka go 
nie namawiała do zostania ( ... ). 

Korespondencja między Mamą a Schulzem trwała 
może jeszcze rok - potem urwała się nagle. - Kiedy 
byłam w 8 klasie, Matka pokazała mi teczkę rysunków 
Schulza. Było ich trzynaście. ( ... ) Wszystkie umęczone 
i storturowane, trzynaście stopni do piekła. Wyrażały 
samotność i rozpacz. Kobiety były potworne, okrutne 
i pogardliwe. Nawet rysunki domów i uliczek pełne były 
ciemnych tajemnic. Mama zapytała: „Teraz rozumiesz, jaki 
on jest nieszczęśliwy?" ( ... ). Czy Matka zauważyła, że 
przypatrywałam się dłużej rycinie, która była wariantem 

rysunku Nr 6 i 7 [z Drugiej jesieni] i domyśliła się? Czy też 
może ona przetrzymała ją dłużej w ręce, bo przypomniała 
jej podobną sytuację - gdzie? Chyba w Kudowie przed 
ławeczką?( ... ) Byłyśmy obie najmniej odpowiednimi model
kami do sceny, którą Schulz obsesyjnie przeżywał, insce
nizował i rysował ( ... ). 
(1980) 

Irena Kejlin-Mitelman w: Bruno Schulz. Listy, 
fragmenty . Wspomnienia o pisarzu, Kraków -
Wrocław 1984. 

* 
[Schulz] czynił próby zorganizowania wystawy 

swych prac plastycznych. Mógł się tym zająć tylko w czasie 
letnich wakacji. Latem 1928 r. przyjechał, jak zwykle, do 
Truskawca i przywiózł ze sobą obrazy i rysunki. Zwrócił 
się tam do swego znajomego doktora chemii, prosząc go 
o wyrażenie opinii o tych pracach. Były to przeważnie 
grafiki i rysunki oraz kilka obrazów olejnych o charak
terystycznej kolorystyce, w której dominował jasny fiolet 
i błękit. Znajomy odniósł się bardzo pozytywnie do przed
stawionych mu prac i poradził Schulzowi, aby urządził 
wystawę w sali Domu Zdrojowego. Rajmund Jarosz, ów
czesny właściciel Truskawca i burmistrz Drohobycza, bez
interesownie udostępnił Schulzowi lokal na wystawę. Trus
kawieccy kuracjusze tłumnie zaczęli odwiedzać ekspozycję. 
I nagle wynikł zabawny incydent, który o mało nie 
doprowadził do zamknięcia wystawy i tym samym ode
brania Schulzowi nadziei na zarobek. W Truskawcu bawił 
właśnie na kuracji blisko osiemdziesięcioletni przywódca 
Chadecji, profesor Politechniki Lwowskiej, senator Mak
symilian Thullie. Zażądał on kategorycznie natychmias
towego zamknięcia wystawy prac będących jego zdaniem 
„ohydną pornografią". Wniósł skargę na ręce starosty, 
domagając się niezwłocznej interwencji. Starosta, zorien
towany przez Jarosza i kilka zaprzyjaźnionych z Schulzem 
osób, odmówił, wyjaśniając, że nie leży to w jego kom
petencjach, i poradził zgorszonemu senatorowi, aby złożył 
interpelację w Sejmie, który był w tym okresie nieczynny. 
Sprawa poszła w zapomnienie, a Schulz sprzedał prawie 
wszystkie obrazy - za bardzo marną cenę, gdyż obawiał 
się żądać więcej, uważając, że satn fakt zakupu jego prac 
stanowi już dostateczne wynagrodzenie. W ten sposób 



udawało mu się z rzadka zdobyć nadprogramowe parę 
groszy poza skromną pensją nauczycielską ( ... ). 

Jerzy Ficowski, Regiony wielkiej herezji, Kra
ków 1975. 

Z SCHULZOWSKICH MOTYWÓW 

Księga 

Mit Księgi jest u Schulza ( ... ) mitem węzłowym, 
wokół którego grupują się najważniejsze treści pisarskiego 
przesłania. Odczytany w całej rozpiętości swych znaczeń 
oświetla zawartą w opowiadaniach ideę sztuki i twórczości: 
a także filozofię bytu i poznania. Czym jednak Księga jest 
- niełatwo zrazu przeniknąć ( ... ). 

· Tekst opowiadania Księga zdaje się z początku suge
rować, że tytułowy foliał to po prostu stary kalendarz lub 
rocznik ilustrowanego czasopisma - źródło dziecięcych olś
nień małego Józefa. Ale Księga to przecież także „dziedzictwo 
duchowe" po Ojcu, pochodzące z czasów, gdy „Matki jeszcze 
nie było", a zatem pierwiastek fizyczny, żeński nie zakłócał 
rozmowy duchów i pierwotnego, najczystszego zachwytu 
u:odą świata. Bowiem Księga i świat przenikają się wzajem
me; zadrukowane karty są jednocześnie katalizatorem wzru
szeń - i przewodnikiem po uniwersum, ich kształt fizyczny 
wprędce przestaje być istotny: w pełnym natchnionych 
metafor tekście Józef przedstawia je przecież raz jako coś 
w rodzaju kalkomanii, potem jako rzeczony kalendarz lub 
rocznik, już jednak w Wiośnie czymś podobnym Księdze 
stanie się markownik Rudolfa, a niebawem równie namiętnej 
„lekturze" poddane będą przedmioty i zdarzenia. Nie chodzi 
więc o jakiś fizycznie istniejący tom, ani nawet o tekst. Każdy 
prze.cież Ga .też) posiada gdzieś swoją „Księgę" - i każdy 
ma mną, a Jednocześnie wszystkie one odsyłają do jednej, 
wspólnej idei. Jest to idea przed ustawnego ładu wraz 
z. ideą _jedności świata i umysłu. Drukowany foliał staje 
się Księgą wtedy dopiero, gdy za jego pośrednictwem 
rze~ywistość objawi się jednostce jako pewien porządek. 
ObJ~wienie to pochodzi nie tylko ze świata fizycznego i jego 
odbitki w Księdze; stoi za nim wyższy, transcendentalny 
autorytet( ... ) - w ten sposób olśnienie płynące z najszerzej 
rozumianej „lektury" zyskuje charakter sakralny ( ... ). 

Jerzy Jarzębski, Wstęp do: Bruno Schulz, 
Opowiadania. Wybór esejów i listów, Wrocław 
- Kraków 1989, seria Biblioteka Narodowa. 

* 
Księga jest rzeczą pierwszą i elementarną, jest pod

waliną jego wyobraźni, a więc - jego świata. Nie musi być 
- i nie jest - rzeczą obiektywnie cenną, bywa rupieciem, 
szpargałem. Ale w odczuciu jej wyznawcy jest czymś, wo
bec czego wielki tom Biblii z ilustracjami Dorego stanowi 
jedynie „skażony apokryf, tysiączną kopię, nieudolny fal
syfikat". Bowiem Księga jest biblią własnego zagubionego 
dzieciństwa. Jej słowa, jej znaki są hasłami ewokacyjnymi 
dla wybiegającej daleko poza jej dosłowny tekst wszech
obejmującej mitologii-poezji. Poprzez Księgę, za jej sprawą 
rozpoczął się pierwszy wzlot wyobraźni dziecięcej, która do 
każdego wersetu dobudowuje dalsze ciągu, nie szczędzi 
„naszych dopowiedzień, którymi kitowaliśmy ( ... ) luki". 

W jednej z opowieści Schulza Księga, czyli Auten
tyk, ujawnia się, zostaje odnaleziona w szczątkowej, spost
ponowanej postaci. Są to, traktowane przez domowników 
jako makulatura, ostatnie stronice zniszczonego tygodnika, 
wypełnione wyłącznie ogłoszeniami. I oto okazuje się, że ich 
moc nie wygasła, że przechowały w sobie ładunek dawnych 
doznań i emanują nimi na nowo. Następuje powrót mitów, 
rekonstrukcja Księgi w jej całej niewymiernej treści. 

Opowiadanie pt. Księga ( ... ) zawiera jak gdyby 
narodziny Schulzowskiej mitologii dzieciństwa czy też 
raczej - jej proklamowanie. Mały Józef, odnalazłszy 
strzępy mitotwórczej Księgi, sprzeciwia się trzeźwemu rac
jonalizmowi dorosłych. Kiedy ojciec tłumaczy mu, że 
„w gruncie rzeczy istnieją tylko książki. Księga jest mitem, 
w który wierzymy w młodości, ale z biegiem lat przestaje 
się ją traktować poważnie", Józef nie może się z nim 
zgodzić: „Miałem już wówczas inne przekonanie, wiedzia
łem, że Księga jest postulatem, że jest zadaniem. Czułem na 
barkach ciężar wielkiego posłannictwa". 

Autentykiem okazuje się resztka starego tygodnika, 
zawierająca dział reklam: zbiór fetyszy, znaków magicz
nych, haseł ewokacyjnych mitu. Zwykle anonse reklamowe 
nabierają magicznej mocy, poetyckiej treści, podczas gdy 
np. „mistrz czarnej magii" Bosco z Mediolanu, zachwalają
cy swe nadprzyrodzone zdolności cudotwórcze, pozostawia 
czytelnika Księgi obojętnym. Bowiem cudowność twórcza, 
mitorodna substancja zawiera się dla Schulza tylko w ele
mentach dotykalnych, sprawdzalnych zmysłowo. Jedynie 
ten cud jest cudem prawdziwym, który wyrasta ze złóż 



powszedniości, z rzeczy, które nie domyślają się swych 
mitycznych potencji. Toteż w Księdze ożywają zwykłe 
znaki które nie manifestują ezoteryczności. I oto za sprawą 
ożywiającego mitu z każdej starej notki reklamowej ro~zi 
się historia daleko wybiegająca poza dosłowny tekst Ksi~
gi Anna Csillag nie poprzestaje już na propagowanm 
środka na porost włosów, staje się pątniczką uszczęś
liwiającą łysiejący świat, obdarzającą zastępy pielgrzymów 
monstrualnymi brodami. Na tych dalszych drogach po
szczególne postacie z odrębnych reklam spotykają się, 
wszystko wkracza na ścieżki tej samej uniwersalnej mito
logii. Brodaci podopieczni Anny Csillag z katarynkami 
- rodem z innej reklamy - ruszają w świat jako wędrow
ny lud kataryniarzy. Z ich katarynek, z katarynkowych 
melodii wyfruwają chmary kanarków harceńskich, wywo
dzących się znów z całkiem innego anonsu w dziale 
ogłoszeń Księgi. Wszystko spokrewnia się ze sobą, zanikają 
odrębności wątków i przedmiotów ( ... ). 

Jerzy Ficowski, Regiony wielkiej herezji, Kra
ków 1975. 

Czas 

W swojej twórczości Schulz wprowadza czas subiek
tywny, psychologiczny, urealnia go, obiektywizuje, podda
jąc mu, jego prawom, tok wydarzeń. To, co w baśniach 
bywa( ... ) skutkiem magicznych sił ingerujących z zewnątrz, 
u Schulza dzieje się niejako samo przez się, jest konsek
wentnym rezultatem wewnętrznej struktury kreowanej rze
czywistości, gromadzących się w niej napięć czy procesów 
„fermentacji" materii. Nowy Schulzowski czas podlega 
ścisłym rygorom psychologii, a kwestionując powszechnie 
przyjęte zasady - jest mitycznym azylem przed nieuchron
nym mijaniem przeszłości ( ... ). 

Jedną z głównych obsesji życiowych Schulza był lęk 
przed zachłannym czasem, przed jego ograniczoną pojem
nością. Stąd w twórczościjego czas jest tak obszerny, gotów 
pomieścić w sobie wszystko, co zapragnie mieć w nim swój 
udział. Stąd - uszlachetniające zapładnianie powszedniej 
teraźniejszości - przeszłością, czasem mitu ( ... ). 

Napomykając o „czasie dwutorowym", o „bocznych 
odnogach" czasu, określa je Schulz jako „nielegalne'', 
„problematyczne"; mówiąc o zdarzeniach, które się w tym 
osobliwym czasie dzieją, nazywa je „nielegalnymi dzieja-

mi"; proces przenoszenia się w owe strefy _czasu to - ~~~le 
jego słów - „nieczysta manipul_acja". _Nie ID:~· o~zywiscie! 
deprecjacji w tej cudzysłowo~eJ termmol?gn; me ma, t~~ 
- jak to usiłowano dowodzie - poczucia „grzesznosci , 
które miało być rzekomo udziałem Schulza-kreatora ( ... ). 
Czas Schulzowski jest więc „heretycki'', czyli wynalazczy, 
odmienny od utartych wyobrażeń ( .. ) , . . , . 

Czas miniony powraca i realmeJe w terazrueJszosci, 
elementy marzenia sąsiadują z rzeczywisty~i na !ówi;iych 
prawach w ruchomej i zmi~~nej chr~n.ologn, .P.osiadaJą tę 
samą gęstość, ten sam stopien realnosci: Te, ?ieJe?i;i.orod~e 
elementy snu i jawy tworzą rzeczywist~sc dzteJ~cą się 
w rozszerzonym, ujarzmionym przez człowieka czasie. Jego 
nurt bywa zatrzymywany zaporami wyobr~źni, a nawe~ za
wracany - od ujścia ku źródł?m; .~e cho.dzt tu ~esztą.mg?y 
o bieg wsteczny, ale o możhwosc odwiedzama ~d~inko~ 
czasu, który minął, zaludniania ich na nowo i maczeJ; 
anulowania zaszłych wydarzeń. Fakty dokonane wracac 
więc mogą w swoją prehistorię, w stadium niedokon~nia ( ... ). 

Szczególne uwrażliwienie Schulza na punkcie c~a~u; 
który zagraża, wszystkożernego molocha powsze~~i~sci 
- zrodziło jako odtrutkę czas mityczny ( ... ). ~po~iesc i;>t: 
Sanatorium Pod Klepsydrą jest w tym względzie naJbardzteJ 
monotematyczna ( ... ). 

Sanatorium to Hades przeniesiony z tamtej strony 
na ten brzeg Styksu, a zarazem metaforyczna przypowieść 
o sztuce - Schulzowskiej sztuce - wskrzesicielce minione
go. Jest i pociąg, zastępujący styksowe czółno, jest Charon 
- stary kolejarz cierpiący na ból zębów ( ... ). Stworzony 
został nowy Hades, niejako ucywilizowany w swych ze
wnętrznych akcesoriach, a zarazem odwieczny w swej 
mitologicznej istocie. Zdarzenia, „wyłuskane z ple.wy cz~
su", objawiają swoje „praschematy'', powtarzające się 
w ciągłych wcieleniach od nowa ( ... ). 

Nazwa sanatorium jest świadomie dwuznaczna: kle
psydra - to ogłoszenie o śmierc~ •. nekrolog, ale tak~ 
czasomierz. Ten zamierzony podwoJny sens tłumaczy się 
jasno: czas zostaje w sanatorium zaprzęgnięty przekornie 
do przeciwdziałania śmierci ( ... ). 

Schulz stwarza remedia dla swoich lęków.( ... ) Ostry 
kompleks niższości dyktuje w sztuce, w twórczości demiur
gię i posłannictwo. 

Przezwyciężanie ograniczeń, mityczna droga do wol
ności przemienia bezradność w demiurgię. I dokonuje się 



nowe stworzenie świata, oparte na wierze we wszechmoc 
marzenia: „Czy mam zdradzić, że pokój mój jest zamuro
wany? .. . W jakiż sposób mógłbym zeń wyjść? Otóż to 
właśnie: dla dobrej woli nie ma zapory, intensywnej chęci 
nic się nie oprze. Muszę sobie tylko wyobrazić drzwi, dobre 
stare drzwi, jak w kuchni mego dzieciństwa, z żelazną 
klamką i ryglem. Nie ma pokoju tak zamurowanego, żeby 
się na takie drzwi zaufane nie otwierał, jeśli tylko starczy 
sil, by mu je zainsynuować". Po jednej stronie owych 
dr z w i jest życie ograniczające, po drugiej - sztuka. 

Jerzy Ficowski, j .w. 

SCHULZ W TEATRACH WROCŁAWIA 

Wrocławska publiczność po raz pierwszy za pośred
nictwem teatru mogła zetknąć się z twórczością Schulza 
w 1977 r., kiedy to studencki „Teatr A ... " działający przy 
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego wy
stawił spektakl pt. „Panopticum" wg „Traktatu o maneki
nach" (w opracowaniu M. Traczyk i reżyserii B. Rachwała). 
Ten sam utwór oraz dodatkowo opowiadanie „Manekiny" 
posłużyły za inspirację Zbigniewowi Rudzińskiemu, który 
na ich podstawie napisał libretto i skomponował operę 
kameralną pt. „Manekiny". Rudziński pracował na zamó
wienie Opery Wrocławskiej, gdzie 29 X 1981 r. odbyła się 
prapremiera jego dzieła w inscenizacji Janusza Wiśniew
skiego i Marka Grzesińskiego oraz reżyserii J. Wiśniew
skiego. Godne odnotowania są ponadto dwa nie tyle 
spektakle, co raczej happeningi, zorganizowane przez Teatr 
Współczesny pod okiem Julii Wernio. Pierwszy z nich 
w setną rocznicę urodzin Schulza (12 VII 1992), oparty na 
opowiadaniu „Noc lipcowa'', pokazano na wrocławskim 
Rynku, drugi - w pięćdziesiątą rocznicę śmierci pisarza 
(19 XI 1992), na kanwie „Sanatorium Pod Klepsydrą", 
odbył się w teatralnym foyer. 

fetyszyzm <fr. fetiche, z port. feiti90 - ~zary > 
( .. . ) 2. med. zboczenie seksualne polegające na 
tym, że oglądanie lub dotykanie części ci~ła lub 
przedmiotów należących do osobnika ple~ prze
ciwnej sprawia przyjemność albo zastępuje nor
malny akt płciowy ( ... ). 

* 
masochizm <niem. Masochismus, od nazwiska 
austr. pisarza Sacher-Masach> rod~aj zboczenia 
płciowego polegający na doznawamu zadowole
nia pod wpływem bólu i upokorzeń zadawanych 
przez partnera seksualnego; przen. dążenie do 
zadawania sobie cierpień psychicznych. 

Słownik wyrazów obcych P WN pod red. 
J. Tokarsk iego, Warszawa 1989. 
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Kierownik Impresariatu 

CECYLIA MAZUR 

Kasa czynna: wtorki-piątki godz. 9.00-12.00 i 17.00-19.00. W wolne soboty 
i niedziele godz. 15.00-19.00. Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmujemy 

codziennie w godz. 9.00-15.00. Tel. 44-37-62, 44-32-76 w. 30. 
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