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buntu syna przeciw w³adzy ojca w 
rodzinie patriarchalnej. Edyp zabija 
Lajosa, który zamierza³ odebraæ mu 
¿ycie jeszcze jako niemowlêciu. Po-
dobny konflikt widoczny jest w Anty-
gonie, gdzie Hajmon wyrzuca ojcu, 
Kreonowi, despotyzm i okrucieñstwo 
wobec miêkkiej logiki kobiety – Anty-
gony. Edyp, Hajmon, Antygona to 
przedstawiciele porz¹dku matriarchal-
nego. Lajos czy Kreon wyra¿aj¹ bru-
talnoœæ patriarchatu29/. Johann Jakob 
Bachofen w pracy zatytu³owanej Das 
Mutterrecht30/ pisze, ¿e ró¿nica miê-
dzy matriarchatem i patriarchatem nie 
dotyczy zwyczajnej, manifestuj¹cej siê 
na co dzieñ supremacji kobiety b¹dŸ
mê¿czyzny. Idzie o rzeczy bardziej 
podstawowe, o zasadê moraln¹ i spo-
³eczn¹ œwiata. Kultura matriarchalna
opiera siê na wiêzach krwi, na przy-
wi¹zaniu do gleby, na podporz¹dko-
waniu siê prawom i zjawiskom przy-
rody. Kultura ta, to raczej natura, gdy-
by odwo³aæ siê do rozró¿nieñ Levi-
Straussa. Dopiero porz¹dek patriar-
chalny ustanawia kulturê sensu stric-
to. Porz¹dek ten charakteryzuje siê 
poszanowaniem dla praw ustanowio-
nych przez cz³owieka (mê¿czyznê), 
myœleniem racjonalnym oraz d¹¿e-
niem do podporz¹dkowania sobie 
przyrody. W matriarchacie wszyscy 
ludzie s¹ równi jako dzieci matek, a 
ka¿de z nich – jako dziecko Matki-
Ziemi. Matka kocha wszystkie swoje 
dzieci bez zastrze¿eñ i warunków. 
Patriarchalizm podporz¹dkowuje mi-
³oœæ aksjologii: cnot¹ jest pos³uszeñ-
stwo wobec autorytetu, hierarchiczny 
porz¹dek spo³eczny i wyró¿nienie wy-
znaczone przez respektowanie norm 
kultury. Macierzyñstwo jest uniwer-
salne, ojcostwo partykularne; pewnie 
dlatego w antycznej Grecji w³aœnie 
matki pojmowano jako bóstwa i pra-
zasady œwiata obecnego – œwiata 
mêskich gorsetów. 
     
5. Schulz. 
 
  Sherry B. Ortner pisze, ¿e „kobie-
coœæ” bywa plasowana – czêsto jed-
noczeœnie – „[…] na szczycie i u 
podnó¿a ludzkich nastawieñ wobec 
œwiata. […] Ta rozpiêtoœæ symboliki 
w du¿o wiêkszym ni¿ w wypadku 
symboli mêskich ci¹¿y ku ekstremal-
nej dwuznacznoœci: kobieta zostaje 
raz ca³kowicie wyniesiona, raz ca³ko-
wicie poni¿ona, rzadko kiedy umiejs-
cawia siê j¹ na normalnej skali ludz-
kich mo¿liwoœci”31/. Bruno Schulz 
kobietê wynosi, poni¿a zaœ wy³¹cznie 
siebie. Sam okreœla siê jako ba³wo-
chwalca, bezrozumny czciciel bóstwa
(„ba³wana”). Bóstwem Schulza jest 
Kobieta. 
 W introdukcji do Xiêgi ba³wochwal-
czej Jerzy Ficowski pisze, ¿e Schulz 
– nie chc¹c wyjœæ na obsesjonata –
mówi³ znajomym, ¿e jego grafiki s¹ 
tylko ilustracjami zamówionymi do
powieœci Leopolda von Sacher-Maso-
cha pt. Wenus w futrze. Od nazwiska
Masocha wzi¹³ siê termin „maso-
chizm” – nazwa dewiacji, która zda-
niem Ficowskiego nieobca by³a sa-
memu Schulzowi. W przytoczonej 
w tym samym miejscu recenzji Artu-
ra Lauterbacha z lwowskiej „Chwili” 
(Talent w ukryciu – O grafikach Bru-
nona Schulza) czytamy o chorym 
Erosie: „[…] wgnieciony w nielitos-
ne jarzmo pierwotnych instynktów 
wrogiej p³ci, sk³ada u jej stóp ca³opa-
lenie swego têtni¹cego serca. Mimo 
to sztuka Schulza pozostaje nieskala-
na i czysta”32/. Sam Ficowski u¿ywa 

takich zwrotów, jak metaseksualna 
idolatria; fetyszyzm podniesiony do 
rangi obrzêdowoœci; w³adztwo Ko-
biety – projekcji Shulzowskich ma-
rzeñ; orgiastyczne okrucieñstwo ko-
biet itp. „Damski pantofel lub poñ-
czocha jest wiêcej ni¿ rekwizytem, jest 
– pandemonium”33/. Sztuka Brunona 
Schulza jest „budowaniem œwi¹tyñ 
dla bóstwa, które ni¹ pogardza. […] 
Pogarda, któr¹ darzy ona swego wiel-
biciela i wyznawcê, jest dlañ aktem 
upragnionego wyró¿nienia; ból, który
który zadaje – rozkosz¹”34/. Tak, nie 
sposób zaprzeczyæ, ¿e okreœlenia te, 
nie wydumane przecie¿, lecz rzetelnie 
wywiedzione z Schulzowskich przed-
stawieñ, sytuuj¹ go „u podnó¿a ludz-
kich nastawieñ wobec œwiata”.

6. Mój Schulz.

  Ten tekst nie jest prób¹ jakiejœ 
szczególnej obiektywizacji, z ca³¹ 
pewnoœci¹ nie stanowi opartej na 
naukowych metodach diagnozy sta-
nu okreœlonego w tytule. Nie jest te¿ 
z drugiej strony, tak¹ mam nadziejê, 
obrazem moich – autora – obsesji. Ja 
po prostu na pewien czas odda³em 
siê wielkiemu artyœcie. Mówiê o ko-
biecie w taki sposób i poruszam takie 
zagadnienia, jakie uzna³by chyba za 
wa¿ne i uprawnione Bruno Schulz. 
Chcia³bym byæ przez chwilê adwoka-
tem cz³owieka nie ¿yj¹cego i bardzo 
dziœ ¿ywego. ¯yda wyobcowanego 
ze œwiata, z czasu, z p³ci. Chcia³bym 
choæby przez moment widzieæ i czuæ 
jak nauczyciel rysunków i prac rêcz-
nych z gimnazjum w Drohobyczu. 
Z nadziej¹, powtarzam, ¿e widzenie to 
i czucie s¹ tylko chwilowe, bo bardzo 
rozpaczliwe jest to wszystko.
  Chcia³bym wiêc przybraæ pozycjê 
horyzontaln¹. Widzieæ z do³u. Zgiê-
ty w kab³¹k, przywrzeæ do pod³ogi. 
Czuæ na karku bos¹ stopê. Ca³owaæ 
bos¹ stopê. Wypatrywaæ gotyckiej 
smuk³oœci uda. Przynosiæ ksiêgê, gdy 
le¿y naga. Mieæ spsia³¹ twarz maso-
chisty doznaj¹cego orgazmu w mo-
mencie ogarniania wzrokiem strze-
listoœci Kobiety, Matki, Pocz¹tku. 
Chcia³bym, jeœli na miejscu s¹ takie 
zwierzenia, odnaleŸæ wygl¹d i zapach 
T³ui ze Sklepów cynamonowych, pó³-
zwierzêcej, pó³boskiej istoty. Schulz – 
oddzielony i wyobcowany, zanurzo-
ny w wyobraŸni, d¹¿¹cy do zrzuce-
nia jarzma rozumu i przemienienia 
abstraktu w zmys³owy konkret, za-
fascynowany innoœci¹, pe³en lêków i 
fantazmatycznych pragnieñ, wyrywa-
j¹cy siê z suchych jak œmiertelne pisz-
czele objêæ kultury – tak pisze:
 „Na tych barach ogrodu niechlujna, 
babska bujnoœæ sierpnia wyolbrzy-
mia³a w g³ucha zapadliska ogromnych 
³opuchów, rozpanoszy³a siê ozorami 
miêsistej zieleni. Tam te wy³upiaste 
pa³uby ³opuchów wyba³uszy³y siê jak 
babska szeroko rozsiad³e, na wpó³
po¿arte przez w³asne oszala³e spód-
nice. Tam sprzedawa³ ogród za dar-
mo najtañsze krupy dzikiego bzu, 
œmierdz¹c¹ myd³em, grub¹ kaszê 
babek, dzik¹ okowitê miêty i wszelk¹ 
najgorsz¹ tandetê sierpniow¹. Ale po 
drugiej stronie parkanu, za tym ma-
tecznikiem lata, w którym rozrasta siê 
g³upota zidiocia³ych chwastów, by³o 
œmietnisko zaros³e dzikim bodiakiem. 
Nikt nie wiedzia³, ¿e tam w³aœnie od-
prawia³ sierpieñ tego lata sw¹ wielk¹, 
pogañsk¹ orgiê. Na tym œmietnisku, 
oparte o parkan i zaroœniête dzikim 
bzem, sta³o ³ó¿ko skretynia³ej dziew-
czyny T³ui. Tak nazywaliœmy j¹ wszys-

cy. Na kupie œmieci i odpadków, sta-
ruch garnków, pantofli, rumowiska i
gruzu sta³o zielono malowane ³ó¿ko, 
podparte zamiast brakuj¹cej nogi dwie-
ma starymi ceg³ami.
  Powietrze nad tym rumowiskiem. 
Zdzicza³e od ¿aru, ciête b³yskawica-
mi lœni¹cych much koñskich, roz-
wœcieczonych s³oñcem, trzeszcza³o 
jak od nie widzianych grzechotek, 
podniecaj¹c do sza³u.
 T³uja siedzi przykucniêta wœród ¿ó³-
tej poœcieli i szmat. Wielka jej g³owa 
je¿y siê wiechciem czarnych w³osów. 
Twarz jej jest kurczliwa jak miech 
harmonii. Co chwila grymas p³aczu 
sk³ada tê harmoniê w tysi¹c poprzecz-
nych fa³d, a zdziwienie rozci¹ga j¹ 
z powrotem, wyg³adza fa³dy, ods³a-
nia szparki drobnych oczu i wilgotne 
dzi¹s³a z ¿ó³tymi zêbami pod ryjowat¹, 
miêsist¹ warg¹. Mijaj¹ godziny pe³ne 
¿aru i nudy, podczas których T³uja 
gaworzy pó³g³osem, drzemie, zrzêdzi 
z cicha i chrz¹ka. Muchy obsiadaj¹ 
nieruchom¹ gêstym rojem. Ale z nag³a 
ta ca³a kupa brudnych ga³ganów, 
szmat i strzêpów zaczyna poruszaæ 
siê, jakby o¿ywiona chrobotem lêg-
n¹cych siê w niej szczurów. Muchy 
budz¹ siê sp³oszone i podnosz¹ wiel-
kim, hucz¹cym rojem, pe³nym wœcie-
k³ego bzykania, b³ysków i migotañ. 
I podczas gdy ga³gany zsuwaj¹ siê 
na ziemiê i rozbiegaj¹ po œmietnisku 
jak sp³oszone szczury, wygrzebuje siê 
z nich, odwija z wolna j¹dro, wyt³usz-
cza siê rdzeñ œmietniska: na wpó³ naga 
i ciemna kretynka dŸwiga siê powoli i 
staje, podobna do bo¿ka pogañskie-
go, na krótkiej, dziecinnych nó¿kach, 
a z napêcznia³ej nap³ywem z³oœci 
szyi, z poczerwienia³ej, ciemniej¹cej 
od gniewu twarzy, na której, jak ma-
lowid³a barbarzyñskie, wykwitaj¹ ara-
beski nabrzmia³ych ¿y³, wyrywa siê
wrzask zwierzêcy, wrzask chrapliwy, 
dobyty ze wszystkich bronchij i pisz-
cza³ek pó³ zwierzêcej, pó³ boskiej 
piersi. Bodiaki, spalone s³oñcem, krzy-
cz¹, ³opuchy puchn¹ i pyszni¹ siê
bezwstydnym miêsem, chwasty œlini¹ 
siê b³yszcz¹cym jadem, a kretynka, 
ochryp³a od krzyku, w konwulsji dzi-
kiej uderza miêsistym ³onem z wœciek-
³¹ zapalczywoœci¹ w pieñ bzu dzikie-
go, który skrzypi cicho pod natarczy-
woœci¹ tej rozpustnej chuci, zaklinany 
ca³ym tym nêdzarskim chórem do 
wynaturzonej, pogañskiej p³odnoœ-
ci”35. 
 Kiedy czytam te zdania, ogarnia mnie 
wdziêcznoœæ, ¿e znalaz³ siê ktoœ, kto 

– nie tak dawno przecie¿ – odwa¿y³ 
siê i potrafi³ wyraziæ rzeczy zupe³nie 
dziœ wyklête, zast¹pione sterylnymi 
wnêtrzami galerii handlowych i wirtu-
aln¹ kultur¹ Sieci.
___________________________
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