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PRYWATNA MITOLOGIA BRUNONA SCHULZA 


praktyce xx wieku autobiografizm staje sit;; jednl:l Z cec 
zasadniczych, i to w nlemal wszystkich literaturach narodowych. Warto prz) 
pomniec chociazby ta'kich pisarzy, jak James Joyce, Virginia Woolf, Marc. 
Proust, dla kt6rych osobiste doswiadczenle byio podstawl:l tw6rczosci art; 
stycznej. Prywatnosc przekraczala granice, przenikala do tego, co publiczn 
Intymne zwi'1zki i fakty biograficzne stawaly si~ czt;;scil:l dyskursu 
rowego. "Biografia pisze Boguslaw Bakula - staje sit;; wi~c przedmiote 
eksploatacji, polem dla doswiadczenia estetycznego, potrzebujl:lcego yrz 
tlumaczenia na jt;;zyk powiesci, bogactwem, kt6rym nalezy nasycic sfe 

. dyskursu" I. Wlasna biografia staje sit;; polem aluzji, zapozyczen tematyc 
nych, tworzywem dla wizji itd. Przestrzen tekstow literackich wypelnia 
sprawy pry w a t n e: wydarzenia wlasnego zycia autora, fizycznel 
i duchoweg02• Powstaje literatura doSwiadczenia. Doswiadczenia osobisteg! 

W XX wieku rodzi sit;; nowa powiesc - wraz z publikacjami dziel PrOUS! 

oraz KafkL "Czlowiek wsp6lczesny - zauwaza Michel Foucault 
czyli czlowiek, okreslany przez jego istnienie cielesne, pract;; i mow~ je 
mozliwy tylko w postaci przemijaj'1cego bytu ludzkiego,,3. Dlatego nowa Ii! 

1 B. B a K Y JI a, ABTOP, BBTOTf!MaTH3M, 8BTo6iorpacj:Jj,JM, HaYKOBi 3aIIHC} 

HaYKMA, t. 17: ¢illOJIorill, Kills 1999, c. 90 [B. B a k u I a, Awlor, aWlotematyzm, aw 
hinvmfizm, Naukowi zapysky, t. 17: FiloIogija, Kijow 1999, s. 90]. 

Zob.: H. G 0 s k. Slowo wSlepu do: AutobiograJizm: przemiany - /ormy znaczenia." 
t a:l., A. Zicniewicz, Warszawa 2001. s. 7. 

3 M. F 0 U c a u I t. Les mots el les chases. Archeologie des sciences humaines, Pa 
1966; cyt. za: ten :i: e, ClIoBa H Bf!I11,H, MocKBa, 1994, c. 339 [I e n ie, Slowa i wiesZl 
Moskwa 1994, s. 339]. 
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ratura wyrasta z opozycji przemijalnosci jednostkowego bytu ludzkiego i his
torycznosci czlowieka. Z tego wzglvdu Roland Barthes rozpatrywal ekspresj~ 
pisarskiego "doswiadczenia" prywatnego jako nalez1\c1\ do sfery "stylu", poza 
literatur1\ pozostawiaj1\c funkcjv uzgodnienia autorskiej wolnosci z Histori1\. 

W granicach tradycyjnej filologii, kt6rej korzenie tkwi1\ w epoce renesansu 
(odkrywanie kultury starozytnej i pr6by jej pelnego zrozumienia), ujmowanie 
sensu tekstu literackiego wi1\zalo sil( pierwotnie z jego historycznosci1\, czyli 
rozumieniem poprzez kontekst. Mozna powiedziee, ze wlasciwie odbywala siv 
historyzacja literatury przez filologi v, co nadawalo tekstowi wymiar pozacza
sowy. A pozaczasowose i znaczenie uniwersalne zawsze interesowaly egzege
t6w religii, kt6ra do pewnego stopnia byla przeciwnikiem filologii i starala sil( 
wyprowadzie niekt6re teksty poza obrvb perspektywy historycznej. W pierw
szej kolejnosci jako przyklad nalezy, oczywiscie, wymienie Pismo sw. Uwaza 
siv, ze pozahistoryczny sens Biblii tkwi w nasyceniu symbolik1\, kt6ra 
c h ron i tekst przed odczytaniami stricte historycznymi. W pewnym moO. 
mencie jednak nawet zawarte w Pismie sw. alegorie zaczl(to ujmowae jako hi
storyczne; kazda alegoria da siv bowiem zdefiniowae za posrednictwem jakie
gos kontekstu ·historycznego. W epoce romantyzmu natomiast sens tekstn za
cZvto kojarzye z kategori1\ doswiadczenia, mivdzy innymi prywatnego doswiad
czenia autorskiego. Sens tekstn miesci siv wivc na przecil(ciu historycznego 
i osobistego, og61nego kontekstu historycznego i historii zycia antora4

. 

Calosciowa wizyjna czasoprzestrzen prozy Schulza tworzy sil( na pods taO. 
wie doswiadczenia historii "wielkiej" i "malej", prywatnej, a przede wszyst
kim dziecinstwa. Obie jego ksi1\zki S1\ przykladem pierwszoosobowej narracji, 
w kt6rej dziecinstwo odgrywa ogromn1\ roll(. W przypadku Schulza, podobnie 
jak w przypadku Kafki, doniosl1\ funkcjl( pelni postae ojca. Spowodowalo to 
nawet liczne psychoanalityczne interpretacje biografii (Kafka) i tw6rczosci 
(Schulz) obu pisarzy. Nalezy jednak podkrdlie, ze postae ojca rna u kazdego 
z nich odmienny charakter. W tekstach Schulza ojciec wystl(puje jako fignra 
centralna. Nawet jego imiv - Jaknb - 11\czy go z przestrzeni1\ mityczn1\. Sam 
Bruno natomiast "odgrywal" roll( J6zefa, obaj zas skladali siv na mitologiczn1\ 
parv Ojciec-Syn. Odbiciem tej relacji S1\ takze liczne rysunki Schulza. 

W quasi-liscie do Witkiewicza pisarz stwierdzal: "Uwazam Sklepy za po
wiese antobiograficzn1\. Nie dlatego tylko, ze jest pisana w pierwszej osobie 

ze mozna w niej dopatrzye sil( pewnych zdarzen i przezye z dziecinstwa 

4 M. JI M II a JI b C K If ii, EeCII8MHTCTBO KaK HCTOK. '[HTaH XapMca, MacKBa: HnO, 
1998, c. 6-7 [M. Jam p a I ski j, Biespamiatstwo kak istok. Czitaja Charmsa, Moskwa: 
NLO 1998, s. 6-7]. 
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autora. S1\ one autobiografi1\ albo raczej genealogi1\ duchow1\, genealogi1\ kat 
exochen, gdyz ukaznj1\ rodow6d dnchowy az do tej gll(bi, gdzie uchodzi or 
w mitologil(, gdzie gubi sil( w mitologicznym majaczeniu"s (Bruno Schul: 

do St. I. Witkiewicza, s. 478). 
Schulz niejednokrotnie sam interpretowal swoj1\ proZl(, wyjasniaj1\c to, C( 

w niej ukryte. "Istot1\ rzeczywistosci jest sen s - pisal w esejn Mityzacjl 
rzeczywistosci. - Co nie rna sen s n, nie jest dla nas rzeczywiste .. Kazd: 
fragment rzeczywistosci zyje dziyki temu, ze rna ndzial w jakims sen s i , 
uniwersalnym. [ ... J Nienazwane nie istnieje dla nas. Nazwae cos - znacz: 
wl1\czye to w jakis sens uniwersalny,,6. Dlatego tylko znacz1\ce wydarzeni 
zyciowe rna swoje powinowactwo w micie. Pisae - znaczy po pro stu transli 
terowae mit, przeksztalcae rzeczywistose, pozwalae jej istniee. 

Zwr6cmy uwagv na specyfikv autobiografii: gatunek ten obejmuje nie tyl 
ko wyrazanie "tego, co dzieje siy ze mn1\", lecz takze "tego, co siy dziej 
poprzez moje Ja". Charakterystyczn1\ cech1\ tekst6w Schulza jest wlasni 
intencjonalnosc, zwrot swiadomosci w stronv obiektu, obok kt6rego istniej 
jeszcze percypuj1\ce "Ja". W filozofii kwestie te rozwaza w swoich pracac 
fenomenologicznych Husser! oraz, p6iniej, jego nastypca Mer!eau-Ponty. 

Oto u Schulza czytamy: 

Adela wracala w swietliste paranki, jak Pomana z ognia dnia rozzagwianego, wys: 
pujqC z koszyka barwnq urad, slonca - Isniqce, peine wady pod przejrzystq sk6r1 
czeresnie, tajemnicze, czarne wisnie, kt6rych won przekraczala ta, ca ziszczala s 
w smaku; morele, w kt6rych miqzszu zlatym byl rdzen dlugich popoludni; a obok t 

czystej poezji owoc6w wyladowywala nabrzmiale sil" i pozywnosciq platy mi,sa z kl 
wiaturi( zeber ciel,cych, wadarasty jarzyn, niby zabite glawanagi i meduzy - suro~ 
material obiadu 0 smaku jeszcze nie ufarmowanym i jalowym, wegetatywne i te\lurycz, 
ingrediencje obiadu 0 zapachu dzikim i polnym (Sierpien, s. 3). 

Tutaj percypuj1\ce "Ja" jest bardzo wyraine, podkrdlona zostala jeE 
indywidualna wrazliwosc na bodice wzrokowe i walory smakowe roslin. ( 
wiycej, u Schulza cialo staje siy materi1\, i traktowane jest jak przedmic 
Mer!eau-Ponty pisze na podobny tern at: 

5 Bruno Schulz do St. /gnacego Witkiewicza, "Tygadnik I1ustrowany" 1935, or 17; cyt. 2 

B. S c h u I z, Opowiadania. Wybor esejow i listow, aprac. J. Jarz,bski, wyd. 2, Wroelav 
Warszawa-Krak6w 1998, s. 478; dalsze teksty Schulza przytaczam za til edycjq- w nawiasa, 
podaj, tytul opowiadania i numer strany. 

6 B. S c h u I z, Mityzacja rzeczywistofci, przedruk w: ten i: e, Opowiadania... , s. 38 
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Widzialne I ruchome, cialo moje zaBeza SI,\, do rzeczy, jest jednot z nich: tkwi 
w tkance swiata i jego sp6jnosc jest sp6jnosciq rzeczy. Jednakowoz, skoro wid'li oraz si'i' 
porusza, w krqg ustawia rzeczy wok6! siebie. one zas s<\ jakq§ jego dobud6wkq bqdi 
przed!uienicm, S'l inkrustowane w jego eielesllosci, stallowiq CZ'i'SC jego pe!nej definicji 

tworzywcm swiata jest tworzywo cia!a7• 

Tak skoro rzeezy i dalo stanowia. elementy jednej tkanki, naleza. do 
tego samego swiata. W takim kontekseie nawet metamorfoza Georga Samsy 
w owada, w prawie-rzeez, nie wydaje si<;1 zaskakuja.ca. W koneu przeciez zo
staje on wyrugowany ze swiata ludzi i przeehodzi do swiata rzeezy, tu dopiero 
znajduja.e na swoim miejseu. Podobnie jak rzeezy, jest 
(przewr6eony na pleey). Przemiana Samsy nrO'''nA~ 
W karakona opisane przez Sehulza w cynamonowvch 

nie r6znH si<;1 od "ezarnego niesamow 
Dolaezvl sie z owadziq masa., rodzina si~ go wyrzekla 

swiata. Wazne iest to, ze w swiecie Sehulza nie rna 
tu pulsuj'lCa zyciem materia, a wyzna

ezenie pomi~dzy zyciem i smiercia. rodzi elementarne komplikaeje. 
W opowiadaniu Karakony czytamy: 

Od tego czasu wyrzeklismy si~ ojea. Podobieiistwo do karukona wyst"powa!o z dniem 
kazdym wYl'ainiej m6j ojciee zamienia! si" w karakona. 

Zacz"lismy si" przyzwyczajac do tego. WidywalMmy go cOI"az rzadziej, calymi tagod· 
niami znika! gdzies na swych karakonich drogach przestalismy go odrMniac, 'lla! si" 
w zupelnosci z tym ezamym niesamowitym plemieniem. Kta m6g1 powiedzicc, ezy 2:yl 
gdzies jeszeze w jakiejs szparze pod!ogi, czy przebiegal nocami pokoje, zapllitallY wafery 
karakonie, ezy tez byl maze mi¢zy tymi martwymi owadami, kt6re Adela co rana znaj. 
down!a brzuchem do g6ry lez'lee i najezone nogami i kt6re ze wstr«tem brala na smlet· 
niczk~ i wyrzucala (5. 89·90). 

Mowic 0 intencjonalnej swiadomosci w powiesciach zar6wno Kafki, jak 
i Schulza moiemy takie dlatego, ze obaj odwoluja. sir< do analogieznej 
topologii, to znaezy: w prozie jednego i drugiego istnieje podporza.dkowana 
immanentnej logiee rzeezywistosc, przy czym owa.logika. rzqdza. zasady, ktore 
kaza. ja. kojarzyc z fantazjq bqdi snem. To sarno mozemy powiedziec 0 cza
sie. Mamy tu do czynienia z modelem 
czasu". Zwr6cmy zn6w do Merleau-Ponty'ego: 

7 M. Mer I e au· P 0 n t y, Oka i umysl, tlum. S. Cichowicz, w: ten z e, Oko 
i wnysl. Szkice a maiarstwie, wybra!, oprac. i wst~pem poprzedzil S. Cichowicz, Gdansk [996, 
s.22. 

Dyskurs autobiograficzny. Prywatna mitologia. BrunoM Schulza 189 

Przestrzell nie jest tot przestrzeniq, 0 kt6rej m6wi Diaptrique, nle jest siatk~ relaeji 
zachodz:,\cych mi«dzy przedmiotami, tak<\, jak4 by widzia! jakis trzeci swiadek mojego 
widzenia lub geometra dokonuj'lcy jej rekonstrukcji i przclotncgo ogl'ldu; jest prze· 
strzcni,! Iiczonq ode mnie jako punktu ezy te" stopni" zerowego przestrzennosci. Nigdy 
jej nie widz,< podlug jej zewn"trznej pow!oki. "yje WeWllqtrz niej, jestem w nif[ wcie[ony. 
W kOI\cu swiat jest wok61 mnie, nie przede mnll8 

. 

Nie mozna tez zapominac, ze czyms szczeg61nym jest doznawanie 3wiata 
przez dziecko; w ostatecznosci pereypowanie swiata przez czlowieka 
doros!ego ksztaltuje si<;1 ponieka.d w obszarze z dziecinstwa. Ten 

widzenia by! Schulzowi bardzo bliski. Nie byt on na tym polu, rzecz 
nim wielokrotnie podej· 

postrzegajq chociazby dzieto Prousta jak poszu
utrzymujq niektorzy badacze, rna ir6dto jego 

tw6rezosc, a 0 Kafee Georges Bataille powiedzial, ze ,,[ ... ] w sposob 
dziecinny zyl, jak kazdy autentyczny pisarz, pod znakiem prymatu sprzecz· 
nego z aktualnym pragnieniem"g. Jesli ehodzi 0 Schulza, sarna esehatologia 
jego swiata zwia.zana Jest z kryzysem dialogu milosci i stosunk6w czlowiek2 
z Bogiem, przy czym nie zapominajmy tu 0 zuchwa!osci i niezale:irlosci 
w potraktowaniu tych relacji. W ogoJe - wlasnie dziecko uwazane 
rzadko, na przyklad przez Deleuze'a i Guattariego, za ow punkt realnosci 

zadnych przeszko( 
j<;1zykowych itd. Dziecko to ideaJn) 

poz'ldania10. Dziecko to .swiat bez Inn.ego 
scisle identyfikuje Ja, daje mu imi", a zatem umozliwia manipulo 

wanie podmiotem. Poj~cia tekstu i literatury w ujr<ciu Deleuze'a i Guattarieg( 
r6wniez wiqza. si<;1 nie tylko z jr<zykiem, ale tez z poza.daniem. Pisac - znacz: 
wyzwolic swoje pozq<;ianie, wyeliminowac Innego, zostac "schizofrenikien 
zrealizowanym", porzucic rol<;1 postronnego obserwatora, zawsze stanowia.eeg( 
przeszkod<;1 na drodze doswiadczania poza.dania; znaezy przenikna.' 
doswiadczenie i myslec poprzez nie. Pisarstwo jest zatem 
tak jak literatura procesem, nie zas celem. 

Mer I e au· POll t y, dz. cyt., s. 47. 
9 G. Bat a i I I e, Utera/ura a zio, przel. M. Wodzynska.Walicka, przedm. Z. Bien 

kowski. Krak6w 1992; tamze zob. szkic: Kafka, s. 117. 
10 Zob.: G. Del e u z e, Logique du sens, Paris 1969; zob. polskie Hum. fragl)1entow tf 

pracy: 0 schizofreniku i maiej dziewczynce, przel. I. Skoczylas, "Teksty" 1976, nr 3, S. 193 
205; Pta/on i poz6r, przel. K. Matuszewski, "Principia" 21-22(1998), S. 59-74. 

II Tamze. 
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stac sit< masochizm w tw6rczosci 
zwroclC uwagt< na prace graficzne, kt6re Stanislaw 

Witkiewicz nazwal ..Doematami okrucienstwa nog": 

Srodkiem gm;;bienia m~iczyzn przez kobiet~ jest u niego noga. ta najstraszliwsza [ ...J 
cz\;Sc kobiecego eiala. Nogami dr~czlj.. depcz'l. doprowadzajlj. do ponurego, bezsilnego 
szalu kobiety u Schulza jego skarlalych. spokorniulych w erotycznej mece, upodlonych 
i w tym upodleniu znajduj~cych najwyzsz~, bolesn~ rozkosz m~zczyzn-pokrakI2. 

Ow motyw mo:ina dostrzee rowniez w niekt6rych opowiadaniach Schulza, 
gdzie masochistyczne w!\tki pol!\czone z mitologizacj![ tworzq bardzo 
interesuj!\cy stop: "Metonimiczna kontynuacja nogi - «Wypit<ty pantofelek 
Adeli dr:ial lekko i blyszczal, jak jt<zyczek wt<:ia» (Traktat 0 mallekillach .... 
s. 39) - to niew!\tpliwie starotestamentowa aluzja: w!\z-kusiciel popycha 
czlowieka do grzechu pierworodnego"I3. 

Jedn!\ z najciekawszych eeeh masochizmu jest suspens, op6znienie, zamie
rzone zwolnienie i dopowiedzenie Gak w thrillerach, ktore czt<sto nazywane 
Sq filmami z suspensem). W Masocha wszystko kulminuje z opoz
nieniem. Deieuze twierdzi, :ie to wlasnie Masoch uruchamia technikt< 
nienia, suspensu, tt< sprt<zynt< w 
kobieta-drt<czycielka unieruchomiona 
hcej j!\ z posqgiem, portretem, 
gestu. Te zatrzymane sceny 

iz nie konczy ona swego 
doniosle znaczenie pod dwoma wzglt<darni: 

i dziela Masocha w szczeg6lnosci. Stapod wzglt<dem masochizmu w 
nowiq one jednq z 
nich warto 

Masocha w sztuce powiesci 14. Pr6cz 
spommec 0 powtorzemach. Proz<;- Brunona Schulza okresla sit< 

upartq walkt< ze smiercil.\, ale z perspektywy niezroumialy 
si<;- motyw wielokrotnej smierci tekst Schulza 

n~;~T'>n;n powtarzanym nie bez przyjemnosci .... 
w tworczosci Schulza doswiadcze

nia oraz jego prozy, reprezentuj!\cej egzystencjt<, jest to, :ie 
powiqzane Sq one ze sfen\. szalenstwa, tego, co wykracza poza granice 

t2 S. 1. Wit k i e w i c z, Wywiad z Brunonem Schulzem, "Tygdnik Ilusuowany" 1935, 
nr 17; przedruk w: ten t e, Opowiadania.. ., s. 471. 

13 H. <P. K a M e H C B n, MmpOJIOrHgeCKaJ! np038 BpYHO I11YJIL~a, [a:] BpYIlO 

I11YJIL~. BH6JIHOrpaq,HgeCKHH YKa38TeJIL, Hepyca.l1HM-MocKBa. 1998. 

14 G. Del e u z e, Presentation de Sacher-Masoch. Le froid et Ie cruel, wsti(P do: 
L. von Sac her Mas 0 c h, Venus a la fourrure, Paris 1967; wb. polski przeklad 
fragmentu: Prezenta~ia Sacher Masocha, przet. K. Matuszewski, "Literatura na SWiecie" 1994, 
nr 10, s. 258-274. 

··•·····•.··'··.·.··~
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cielesnego, a tym samym spolecznego, bytu. A wlasnie w sferze szaleiistw 
Foucault dokonujq sit< pro by form, jakie zycie ludzkie 

w procesie przemijania: 

wlasnie tutaj obraz tyeh form powstal w j\;zyku (iak cos, co si~ w nlm odstania), a naw 
przed j~zykiem, wczesniej nit on, jak owa bezforemna dziedzina pozbawiona s!6w i sel 
s6w, w kt6rej j\)zyk potrafi osiqgn~c swoi'! swobod~.••Wlasnie w tej nowoodkrytej prz· 
strzeni pisze dalej francuskl filozof - Jiteratura (najpierw w postaei surrealizm 
niechby nawet pocz~tkowo zamaskowanego, potem w coraz to czystszej postaei - u Ka 
ki, Bataille'a, Blanchota) jawi si~ jako doswiadczenie smierci (w calej jej nieosi 
gainosci) ... ; jak doswiadczenie przemijalnosci ludzkiego bytu (w jego otwartosei i jedn 
czesnie 

:-.cnulzowSKleJ prozy umozliwia zdefiniowan 
"feministycznym" pisal Jacq ues Derric 

"feministyczny" uWaZa on tekst, kt6ry odrzu( 
i przybiera formu1t< ustawicznego parodiowani 

mitycznych relacji pomit<dzy roznorakimi tekstan 
a pojt<cie mitu i mitycznosci - wedlug Derric 

wlasnie kobiet~. Mityczny aspekt struktury podmiotu wskazuje I 

przezen wszelkim ustalonym ograniczeniom or; 
roznorakimi znaczeniami realnoscL Tak tez Schulz mitologizu. 

na wlasn!\ rt<kt<, wykorzystujqC odlamki, fragmenty, warian 
istniejqcych "wielkich" mitow. Podaje, z jednej strony, jeszcze jeden waria 
Pisma sw., z zas - jeszcze jednq herezjt<. Jest ironiczny i POWaZl 
jednoczesnie, wizja ma cechy karnawalowe i katastrofiezne. Derri( 

feminizm jako postawt< ambiwalentn!\ i wielotorowq, nie dajqc!\ s 
sprowadzic do jednej funkcji. I stosunek do tekst6w "feminizujqcych" (takic 
jak teksty Nietzschegb, Kafki, Sehulza, samego Derridy) musi miec wylqczn 
charakter zdystansowany, ktory nie pozwala na - z gruntu maskulinistyczl 
- przywlaszczenie l6 . Dlatego wlasnie interpretacje tworczosci takich pisarz 
jak Kafka ezy Schulz oscylujq pomit<dzy postrzeganiem ich dziela w pozorn 
opozycyjnych perspektywach: pomit<dzy realizmem i surrealizmem, modemi 
mem i postmodernizmem, im dalej jednak jestesmy, tym h~~A~;~; ~~"U;6.rI. 

sit< niemoZliwosc dokonania 

15 F 0 U c a u 1 t, dz. eyt., s. 401. 

16 Zob.: J. D err i d n, Ostrogi. Slyle Nielzschego, prze!. B. Banasiak, Gdansk 1997, I 

s. 45-48, 54-55. 
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