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   By³o w Drohobyczu dwóch hitle-
rowców. Jeden z nich miał psa, drugi
– Brunona Schulza. Drugi zabi³ pierw-
szemu psa, więc ten w odwecie zastrze-
li³ Schulza. Zdarzenie tyleż okrutne co
groteskowe. W swym okrucieństwie 
nie odbiega zapewne od wielu innych 
takich zdarzeń. A groteskowość? Tak, 
oczywiście – lecz i ona nie stanowi 
najlepszego punktu wyjścia do zrozu-
mienia tego życia i tej śmierci. Jest coś
wcześniejszego i ważniejszego, co ka-
że pomin¹ć okoliczności, by tak rzec,
empiryczne – takie jak narodowość
Schulza, wojnę, sytuację spo³eczn¹ i 
ekonomiczn¹. Myślę o czymś, co czy-
ni życie i tę śmierć przeznaczeniem,
jak¹ś nieuchronności¹. Nie maj¹ wte-
dy istotnego znaczenia konkrety. Bru-
no Schulz by³ artyst¹ szczególnym i 
jako taki by³ skazany. Inna sprawa, że 
brzmi to cokolwiek mgliście i trudno 
by³oby zebrać twarde argumenty na 
poparcie takiego przekonania. U Schul-
za jednak wszystko jest mgliste.

*     *     *

   Kto to w ogóle jest – artysta? Kim 
jest twórca sztuki, czyli świata „sztucz-
nego”, wykreowanego w wyobraźni 
– a przecież bardziej prawdziwego niż
rozwodniona realność? Są w zachod-
niej kulturze dwa wielkie i przeciw-
stawne sobie mity mówi¹ce o twór-
czości: mit dionizyjski i mit apolliń-
ski. Dionizos, wiadomo – bóg winnej 
latorośli, żywotności, ekstatycznego za-
pamiętania, w³aściwie – zatracenia się.
Apollo zaś to m³odzieniec ³adny, z lir¹ 
w ręku; bóg wiosenny, łagodny opie-
kun trzody i zdrowia – także poetów, 
którym wysy³a delikatnie impulsy i 
podniety. Jakoś trudno skojarzyć wio-
senno–apolińskie cechy z postaci¹ 
Brunona Schulza, a i do dionizyjskiej 
żywotnoœci także mu daleko. Chyba, 
że chodzi³oby o żywotność zatracania 
się – tak, wtedy można by szukać
zwi¹zków i podobieństw. 
  Mit apolliński ujmuje twórczość ja-
ko świadome respektowanie określo-
nych już regu³ sztuki. Taki twórca to  
t a l e n t ; ktoś bardzo uzdolniony w 
rzemiośle skrupulatnego stosowania 
kanonów, jakich sam nie wymyślił.
Mit dionizyjski mówi o twórcy w jedy-
nym w swoim rodzaju, g e n i u s z u.

ARTYSTA: ŻYCIE JAKO OFIARA
O kimś zatem, kto daje świadectwo 
ca³kowicie w³asne, osobiste – lecz 
prawdzie nie swojej, nie mieszcz¹cej 
się w świadomej i trzeźwej kalkulacji. 
Wyraża prawdę inn¹, sk¹dś – nie wia-
domo sk¹d – dochodz¹c¹, natarczy-
wie upominaj¹cą się o możliwość wy-
jścia na jaw z ukrycia,z jakiejś mrocz-
nej szpary. Jest to prawda, która czyni 
artystę środkiem (medium), podpo-
rz¹dkowuje go sobie i skazuje na wier-
ność. Bruno Schulz, wezwany do ta-
kiej s³użby, niewielkie mia³ szanse, by
wzi¹ć swe życie we w³asne ręce i u-
nieść je tam, gdzie rozum i poczucie 
realności wskazują możliwość prze-
trwania.
  Szkolny nauczyciel rysunków w wy-
tartym wdzianku i z coraz bardziej nie-
obecnym spojrzeniem. Czy tak wyglą-
da artysta? Czy to w³aśnie może być 
geniusz natchniony przez Dionizosa?
   Tak, w³aśnie tak! I w³aśnie w ten 
sposób można teraz wszystko zrozu-
mieć. Przede wszystkim to, że artyst¹ 
się nie jest, lecz się nim bywa. Bo-
wiem artysta żyje w dwóch światach. 
W świecie „świeckim” – zwyczajnym, 
gdzie w przyciasnym sweterku odwie-
dza urzędy, pracuje zarobkowo, doko-
nuje zakupów, folguje popędom cie-
lesnym, folguje próżności przegl¹da-
j¹c się w lustrze, respektuje w³asn¹ 
fizjologię i spo³eczne opinie. A także
w świecie „świętym” – w świecie 
sztuki odleg³ym od pierwszego tak, 
jak abstrakt od konkretu. Tu gubi się 
naturalność, prywatność, poczucie JA. 
Coraz bardziej n i e o b e c n y, artys-
ta oddaje się g³osowi prawdy dotąd
nieprzeczuwalnej. Nie wiadomo sk¹d 
do niego dociera. Od Boga? Z Kosmo-
su? Muzy j¹ podszeptuj¹ w natchnie-
niu? Freudowska subświadomość się 
odzywa? Ból jakiś wielki prze³amuje 
dotychczasow¹ ślepotę? Ważne jest 
teraz jedno: że przez artystę przema-
wia coś spoza granic fizjologii i pry-
watnych poczuć. Coś, co pozostanie 
niezrozumia³e dla niego samego, gdy 
–  potem – cokolwiek zdziwiony po-
wróci do przytomności. I co, tym bar-
dziej, będzie niepojęte dla opitych 
trzeźwością współczesnych mu ludzi.
Jak pisałem, wiedziałem; teraz nie 
wiem – odpowiada Adam Mickiewicz 
na pytanie o sens s³ynnego „czterdzie-
ści i cztery”. A Vincent van Gogh 

sprzedaje za życia dwa bodaj tylko 
obrazy i musi up³yn¹ć znaczny czas, 
nim ich wartość stanie się możliwa do 
szerszego przyjęcia.
   ̄ yć w świecie pękniętym, przeby-
wać w dwóch radykalnie odmiennych 
rzeczywistościach, w dwóch egzysten-
cjalnych wymiarach – to doświadcze-
nie tragiczne i bolesne. To ból duszy, 
od którego nie sposób się uwolnić,
choćby się tego bardzo pragnę³o; naj-
gorsze zaś i najbardziej dziwne jest to, 
że chce się wci¹ż tego bólu doznawać. 
Kto zosta³ wyróżniony i dopuszczony 
do ogl¹dania rzeczy niedostępnych in-
nym, nie zrezygnuje z tego widoku, 
choćby przynosi³ cierpienie. Wszyst-
ko ma swoj¹ cenę, trzeba więc p³acić 
także za szczęście tworzenia, to zna-
czy znajdowania prawd przekraczaj¹-
cych zwyczajne ludzkie ograniczenia. 
Oczywiście, nie zechce zap³acić takiej 
ceny „artysta” m³odopolski – kabotyn 
określaj¹cy się przez powierzchow-
ność ubioru czy kawiarniano - alkoho-
lowego sposobu życia. Nie p³aci jej, 
podobnie, dzisiejszy „twórca” sztuki 
stechnicyzowanej b¹dź kreowanej
zbiorowo. Ani ktoś, kto szuka natych-
miastowego uznania odbiorcy. Ale to 
nie s¹ artyści. Artysta nie cofnie się 
przed uiszczeniem rachunku także
wtedy, gdy oznaczać ma życie: gdy 
tworz¹c pos³uguje się nie farb¹ już, 
albo atramentem, lecz w³asn¹ krwi¹.
  Jeśli zaś tak jest, jeśli w jakiejś istot-
nej części artystyczne naznaczenie o-
znacza wyzbycie się praw do osobis-
tego samostanowienia w świecie ży-
ciowej materii, jeśli naznaczenie to 
ujawnia czyst¹ wrażliwość, gotowość, 
oczekiwanie i nadzieję na poddanie 
się rzeczom dziwnym, trudnym do 
przyjęcia dla postronnych – ca³kiem 

poważnego sensu nabiera stare pyta-
nie: czy artysta może (powinien) się 
żenić? Czy może godzić się na włą-
czanie do swego dramatu osób zwy-
czajnie osadzonych w zdroworozsąd-
kowym poczuciu świata? Obcuje z Ta-
jemnic¹ i pospiesznie zapisuje słowa
maj¹ce dać jej świadectwo, gdy wcho-
dzi żona mówi¹c, że zupa stygnie na
stole od jakiegoś czasu. By nie zrobić 
jej w takim momencie krzywdy, i 
w ogóle by nie uchodzić za dziwaka, 
odmieńca godnego litości – może istot-
nie powinien być sam, wolny? Także 
i tę cenę trzeba zap³acić, jak Bruno 
Schulz i tylu innych?
 Tym bardziej, że czas pozostawania 
w tzw. zwyczajnym życiu zacznie się 
coraz bardziej kurczyć. To zwyczaj-
ne życie, md³e i przyziemne, zacznie 
przegrywać z nieziemskim życiem
sztuki. Szukaj¹c i wędruj¹c – można 
pewnego razu nie znaleźć drogi po-
wrotnej; a można też nie chcieć jej od-
naleźć, by móc pozostać tam, w świe-
cie fascynuj¹co i boleśnie prawdzi-
wym. Może więc zdarzyć się w osta-
teczności, że dwa te porz¹dki „życia” 
i porz¹dek „pisania” – stopi¹ się w je-
den wymiar „życiopisania”, co by³o-
by oddaniem się i zatraceniem zupeł-
nym, i co w potocznym języku będzie 
nazywane ob³ędem. Przychodzi tu 
rzecz jasna na myśl postać Edwarda 
Stachury, dla którego „wszystko jest 
poezj¹”; z drugiej zaś strony – postać 
Artura Rimbauda, gdy maj¹c niewie-
le ponad dwadzieścia lat radykalnie 
zerwa³ z poezjowaniem, dostrzegaj¹c 
w nim niebezpieczeństwo.
  Bruno Schulz, artysta naznaczony i 
ograniczony, to postać z pogranicza 
obu tych światów, z pogranicza jawy i 
snu, życia i wyobraźni symbolicznej. 
Wrośnięty fizycznie w ziemię i cia³o, 
chce odnaleźć i wyrazić to, co z fi-
zycznej perspektywy niewidoczne. 
Pozbawiony ochronnego pancerza 
skóry pozostaje bezbronny wobec ra-
ni¹cych go i wch³aniaj¹cych doznań.
Nie kieruj¹c się potocznymi m¹dro-
ściami życiowymi tworzy w mozole 
wiedzę w³asn¹, suwerenn¹, niekonie-
cznie poprzedzon¹ racjami czy argu-
mentami. Ta wiedza to m¹drość, i to
taka, z której nic dla korzyści życio-
wych nie wynika. Wolność rodzi prze-
nikliwość, dostrzega więc konflikty i
sk³ócenia tam, gdzie inni chcieliby wi-
dzieć przynosz¹c¹ spokój harmonię. 
Daje wyraz rzeczywistości nieprostej, 
mówi że pomiędzy wartościami do-
datnimi, na przyk³ad między dobrem i 
prawd¹, może zachodzić sprzeczność. 
Swe przekonania opiera na czystej 
wyobraźni, nie na obiegowych s¹dach 
czy stereotypach. Jego świat, to bar-
dziej świat ksi¹żek niż ludzi, świat sa-

motności i oddalenia od zgie³ku zbio-
rowego życia. Wbrew nakazom zdro-
wego rozsądku nie tłumi uczuć, choć-
by mia³y przynieść rozpacz i zniszcze-
nie. Osadzony biograficznie w realiach 
międzywojnia – wyprzedza swój czas 
i dopiero dziś, po dziesięcioleciach,
uniwersalne prawdy jego sztuki staj¹ 
się powszechnie zrozumia³e na świe-
cie.

*     *     *

  Bruno Schulz, ¯yd wyobcowany ze 
świata, z czasu, z p³ci. Patrz¹cy z boku
obserwator zdarzeń mi³osnych i wo-
jennych. Niewielkie mia³ szanse, by 
wzi¹ć swe życie we w³asne ręce i 
nieść je tam, gdzie rozum i poczucie 
realności wskazuj¹ możliwość prze-
trwania. Zastrzelony przez hitlerowca, 
tak naprawdę zosta³ zniszczony przez 
świat przeraźliwie pusty i martwy. 
Ucieka³ od niego do rzeczywistości
kreowanej przez wyobraźnię, wydo-
bywanej spoza bana³u i schematów 
codziennych. Nawet gdyby rzeczy po-
toczy³y się inaczej, gdyby na przykład
przysz³o mu żyć w spokojnym dobro-
bycie ma³ego miasteczka – i tak nie 
potrafi³by sprostać temu, co zraniło i
zarazi³o jego duszę. Dziś jednakowo 
źle doświadcza³by organizacyjnych
koszul Polskiego Frontu Narodowego 
i telewizyjnych uśmiechów dziewcz¹t 
ubiegaj¹cych się o laur najpiękniej-
szej. Bo w³aśnie on by³ – mimo brzy-
doty – piękny. Nie jest więc chyba tak, 
że Schulz nie wytrzymuje napięć 
zwi¹zanych z w³asnymi koncepcjami 
twórczymi. Raczej wciąga go mrocz-
na szczelina czegoś nie w³asnego, bez 
względu na to, jak to coś nazwiemy. 
Odnalezienie szczeliny mroku pozwa-
la na zsunięcie się z jasnej g³adkiej po-
wierzchni w otch³ań; pozwala opuścić 
świat, w którym ostre świat³o oczy-
wistości sp³aszcza widzenie. Zag³ę-
bianie się w mroczne pęknięcie, nie-
pokoj¹ce i pe³ne trwogi, ³¹czy się z na-
dziej¹ na osi¹gnięcie g³ębszej warst-
wy bytu. Nadzieja to jednak nie pew-
ność, wszystko jest w ostateczności 
ryzykiem. Powtarzam teraz niektóre 
sformu³owania Jolanty Brach-Czajny 
z jej Szczelin istnienia, lepszych nie 
spotka³em.
 Brunona Schulza wci¹ga mrok sza-
ry, o barwach s³abo zaznaczonego 
pastelu, szczelina wilgotna i mglista. 
Wci¹ga go coś, co daje się rysować, 
bardzo drż¹c¹ kresk¹. Co wywo³uje 
melancholię i odbiera radość obco-
wania z życiem na powierzchni. Co 
wreszcie każe czekać z przygaszonym
wzrokiem na ³askę kata – czy będzie 
nim hitlerowski żo³dak, czy kobieta 
w negliżu ze szpicrut¹ w ręku.
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