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Ojcu, 
który łączy! dla mnie stawy w lasach murckowskich , 

który prowadził księgę wyjść do kina, 
który odmacza! znaczki pocztowe, 

który. szyjąc z Mamą prace chalupnicze, 
zużyl tyle nici jak trzy razy stąd na Księżyc i z powrotem, 

żebym mógl się uczyć 
i któremu ciągle mogę za to dziękować, 

bez pomocy Sanatorium, 
dedykuję . 
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Bruno Schulz (1892 - 1942) 

Urodzony w Drohobyczu, mieście żydowskim, niedaleko 
naftowych pól Galicji, Bruno Schulz studiował architekturę we 
Lwowie, specjalizując się w litografii i rysunku, i przez większość 
życia pozostawał w rodzinnym mieście, gdzie zarabiał jako 
nauczyciel rysunków w gimnazjum. Samotny artysta, skazany na 
życie w prowincjonalnym otoczeniu, również pisywał - ale tylko 
dla siebie, był bowiem zbyt nieśmiały, aby zwrócić się do 
wydawców. Został uformowany intelektualnie przez Młodą 

Polskę i przez niemiecką literaturę pierwszych dzies ięcioleci tego 
wieku. Z opóźnieniem dotarł do literackich kręgów Warszawy. 
W r. 1933 był wśród członków założycieli zespołu literackiego 
Przedmieście i w n astępnym roku wydał swoją pierwszą książkę, 
Sklepy cynamonowe (1934). Uznany przez młodych literatów i 
zaakceptowany przez wydawców czasopism i książek, wystąpił z 
drugą książką, Sanatorium pod klepsydrą ( 1937). Całe jego 
dzieło ogranicza się do tych dwóch książek , gdyż rękopis 

powieści Mesjasz, nad którą następnie pracował , zaginął w cza
sie wojny. Jako Żyd Schulz został zagnany do getta w 
Drohobyczu i tam zastrzelony na ulicy przez gestapowca. 

Ilekroć mówi się o Brunonie Schulzu, na myśl przychodzi 
nazwisko Kafki. Schulz podziwiał Kafkę, a jego przekład 

Procesu ukazał się w r. 1936. Chociaż pewne podobie11stwa 
między Kafką a Schulzem rzeczywiście istnieją (jak na przykład 
obsesyjna obecność ojca, który swoją fantastyczną egzystencję 

kończy pod postacią karalucha), talent Schulza jest oryginalny, 
a jego pokrewieóstwa z pisarzem z Pragi sięgają o wiele głębiej, 
niż mogłyby sięgać wpływy literackie. Zarówno oryginalność, jak 
i siłę czerpał ze swego rodzinnego miasteczka. Dzięki zdolności 
spowijania najprostszych rzeczy pajęczyną metafory, czyni ze 
sprzedawców w sklepie swego ojca, ze służącej Adeli i samego 
ojca postaci mitologiczne, bohaterów przypowieści o egzystencji. 
Dziś uważa się Schulza za jednego z najważniejszych prozaików 
okresu między wojnami. 

Czesław Milosz - Historia Literatury Polskiej, Jł'.pd. „Znak" 1993 

Sanatorium pod Klepsydrą jest bez wątpienia najbardziej 
niezwykłą spośród opowieści Schulza; historia fantastycznej 
podróży w głąb onirycznej pamięci, jaką podejmuje Józef, by po 
śmierci Ojca raz jeszcze ożywić go i przywrócić -jemu i sobie 
- świat, w którym kiedyś mieszkał. Podróżuje się w ten świat 

pociągiem - środkiem lokomocji mocno obciążonym psychoanal
itycznie, a także obecnym w wielu książkach opisujących 

doświadczenia transgresji, przejścia na „drugą stronę", w inną 
rzeczywistość. 

W świecie opowiadań Schulza nie ma więc śmierci defini
tywnej - jest w jej miejsce odejście w dziedzinę, która zapewnia 
swoiste półżycie - takie, jakie zmarły może wieść w pamięci i w 
snach tych, którzy pozostali. Regresja staje się wycofaniem w 
inny rodzaj egzystencji: od tej chwili fantom zmarłej osoby 
bytuje już tylko dzięki innym, z nich czerpie życiodajne siły 

energię pozwalającą mu na dalszą aktywność. 

Cykl grafik Schulza Xsięga bałwochwalcza skupia wiele 
motywów - mitologicznych, literackich, nwet biblijnych, ukazując 
w różnych wersjach i różnych sceneriach motyw odwiecznej domi-



nacji kobiety nad mężczyzną. 
Labirynty 

•: „ :·u~orządkowany świat miasteczka może u Schulza przeo
braz~c się .w węzeł mylnych korytarzy, w który bohater zapa
da się 1 me potrali zeń szybko wyjść na otwartą przestrzeó. 
Takich przestrzeni błądzenia pokazuje nam autor bardzo wiele 
a ,labi.rynt jest bez wątpienia jednym z najważniejszych moty'. 
wow Jego prozy. 
. Błądzenie, nie wiąże się z lękiem czy cierpieniem -jest raczej 

melegalną eskapadą w świat przygody, pozostawiając po sobie 
poczucie winy. Labirynt miasta otwiera się przed Józefem 
posłanym z teatru do domu po ojcowski portfel w Sklepach 
cynamo-nowych. Z prostej drogi bohater schodzi własnowol
nie, znęcony przez tytułowe sklepy i ich niezwykły asortyment 
towarów. Wpatrzywszy się uważniej , dostrzeżemy takich labiryn
tów u Schulza całą moc. Labiryntem jest przecie dziwaczny 
gmach sanatorium w Sanatorium pod Klepsydrą , park w 

Wiośnie, budynek szkoły w Sklepach cynamonowych, 
zaplecze magazynów mód w Ulicy Krokodyli. Ale mogą być 

też labirynty bardziej niecodzienne: przestrzenią błądzenia jest 
przecie i tekst Księgi - szpargału , i ukryte sensy markownika. 
Także świat psychiki ludzkiej objawiać się może jako labirynt 

- tak jakby przeglądały się w sobie zewnętrzność i wnętrze. 
Czas 

Schulz jest w swej twórczości apologetą tego, co „nielegalne", 
„nadmiarowe", co wykracza poza zwyczajne reguły rządzące 

istnieniem, stanowi eksces, wybryk natury, element dodatkowy, 
psujący harmonię bytu. W istocie bowiem to z takich nad
miarowych zjawisk, a nie z powtarzania schematu, rodzi się 

prawdziwa sztuka. Dlatego czas dodatkowy, „trzynasty 
miesiąc", stanowi suwerenne terytorium poezji, na którym 
rzeczywistość zwolniona jest jak gdyby z obowiązku 

posłuszeóstwa codziennym zasadom. Ów czas dodatkowy, nie 
mieszczący się w powtarzanym cyklu, nazywa Schulz roz
maicie. Raz mówi o „bocznej odnodze czasu", innym razem -
jak w Sanatorium pod Klepsydrą - rozwija ustami doktora 
Gotarda całą teorię „cofania czasu'', spowalniania jego 
upływu, co pozwala Józefowi cieszyć się obecnością ojca, 

który w jego rzeczywistej ojczyźnie od dawna już me zyJe. 
Można powiedzieć, że czas Sanatorium jest po prostu - cza
sem snu, w obrębie którego przeżywa się po raz wtóry to, co 
już raz przeżyliśmy. 

„Nie masz wyobrażenia , jak oni obchodzą się tu z 
ludzkim czasem. Dla nich trzy tygodnie to jeden dzieó 
najwyżej . Przekonasz się sam, sam wszystko zobaczysz - rzekł , 

a potem dodał: - Tutaj pojęcia ulegają zmianie" - te słowa , 

które brzmią jak wyjęte z Sanatorium pod Klepsydrą , 
wypowiada Joachim Ziemssen do Hansa Castorpa na samym 
początku Czarodziejskiej góry. W swojej fascynacji 
względnością przeżywanego czasu Schulz wyraźnie 

inspirowany był przez Manna. 

Jerzy Jarzębski „Schul:" Wyd. Dolno.śląskie 1999 
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