
…Bruno Schulz był częścią „śmietanki towarzyskiej”. Podczas podróży do War-
szawy i Zakopanego poznał wielu znaczących twórców. Przyjaźnił się z Zofią 
Nałkowską (która przyczyniła się do wydania Sklepów cynamonowych!), kore-
spondował z Witoldem Gombrowiczem i Stanisławem Ignacym Wyspiańskim. 
O jego utworach literackich z podziwem wypowiadali się Julian Tuwim i Leopold 
Staff. Czy znacie wymienionych w tym punkcie autorów? Spróbujcie wymienić 
po jednym z napisanych przez nich dzieł. 

…Schulz otrzymał nagrodę Taftifantasia, czyli wyróżnienie przyznawane przez 
fiński magazyn science-fiction Tahtivaeltaja za najwybitniejszą obcojęzycz-
ną książkę wydaną w Finlandii. W uzasadnieniu werdyktu napisano: „Proza 
Schulza jest spokrewniona ze zrodzonym na początku XX wieku gatunkiem  
w e i r d f i c t i o n, który zawiera też elemenety horroru i science-fiction 
(…). Wpływ Schulza widoczny jest w twórczości wielu współczesnych autorów  
nurtu n e w w e i r d”.

…autor Sklepów cynamonowych wciąż inspiruje nowych twórców. W 1973 roku 
Wojciech Jerzy Has nakręcił kultowy już film Sanatorium pod Klepsydrą. W 2005 
roku zespół The Cracow Klezmer Band wydał płytę zatytułowaną Sanatorium 
under the Sign of Hourglass. A tribute to Bruno Schulz. W 2007 roku w Teatrze 
na Plaży w Sopocie odbyła się premiera muzycznego spektaklu Pieśni według 
Schulza, a w 2010 roku Teatr Pinokio w Łodzi wyprodukował spektakl Bruno 
Schulz. Historia występnej wyobraźni. W roku 2014 Adam Sikora zrealizował film 
Bruno Schulz, który w swojej formie łączy dokument, animację i inscenizację. 
Kto następny…? 
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Używając wszystkich materiałów w kolorze bieli, czerni, brązu, szarości i sepii, oraz słuchając 
muzyki klezmerskiej, która wprowadzi Was w występny nastrój, stwórzcie obrazy świata Bruno 
Schulza jako dziecka. Pracujcie indywidualnie. Po skończonej pracy omówcie wszystkie ob-
razy, które powstały w Waszej grupie warsztatowej. Podczas dyskusji spróbujcie dotrzeć do 
sedna filozofii Schulza i jego widzenia świata (wciąż możecie korzystać z Waszego Słownika 
Występnej Wyobraźni). Następnie wymieńcie się pracami. Używając kolorowych materiałów 
(papierów, gazet), nanieście na wymienioną pracę swoją własną interpretację i „klucz”. Za-
stanówcie się indywidualnie: co interpretacja kolegi/koleżanki wniosła do Waszego obrazu? 
Ograniczyła go, czy może pomnożyła sensy i poszerzyła horyzonty?

STRUMIEn SKOJARZEn 
Na karteczkach post-it wypiszcie słowa, które kojarzą Wam się ze spektaklem. Dajcie 
sobie na to zadanie minutę. Możecie używać rzeczowników, przymiotników, czasowni-
ków – dowolnych haseł charakteryzujących sytuację lub bohaterów Historii występnej 
wyobraźni. Im więcej, tym lepiej! Następnie podzielcie się na kilkuosobowe grupy. W ze-
społach ułóżcie spontaniczną opowieść w dowolny sposób zainspirowaną spektaklem – 
sytuacją sceniczną, relacją między bohaterami. Opowieść powinna opierać się wyłącznie 
na karteczkach i hasłach, które wypisaliście. Wróćcie pamięcią do tego, co widzieliście 
w teatrze i puśćcie wodze fantazji. Ważne, żebyście skupili się na tym, co wywarło na Was 
największe wrażenie, co było pierwsze i intuicyjne. Niech każda z grup zaprezentuje innym 
efekt swojej pracy. Uwaga! Spontaniczne opowieści najlepiej nagrywać, aby można 
je było przeanalizować.

MOGe BYc NAWET MISKa
Wszystkie karteczki z poprzedniego ćwiczenia przyklejcie na tablicy lub ścianie – oto 
Wasz własny Słownik Występnej Wyobraźni. Na bazie tworzących go haseł każdy ma 
teraz szansę stworzyć jedyny w swoim rodzaju monolog. Niech wybrana osoba zapi-
sze na dużych kartkach nazwy postaci i przedmiotów, które pojawiły się w spektaklu: 
Młody Schulz, Stary Schulz, Adela, Demiurg, maszyna do pisania, miska, krzesło, prze-
ścieradło… Po wylosowaniu konkretnego bohatera lub bohaterki wcielcie się w daną rolę 
i wygłoście monolog oparty wyłącznie na hasłach ze Słownika. Możecie założyć, że ko-
rzystacie z określonej liczby słów-karteczek (pięciu, dziesięciu, a może wszystkich?). Za-
stanówcie się: w jaki sposób te same hasła funkcjonowały w monologach różnych postaci 
i przedmiotów, jak je określały i co o nich mówiły?

ZATRZYMANI W CZASIE
Podzielcie się na trzyosobowe grupy i porozmawiajcie w nich o scenach ze spektaklu 
Bruno Schulz. Historia występnej wyobraźni, które wywarły na Was największe wrażenie. 
Drogą kompromisu w każdym z zespołów zdecydujcie się na jedną z nich. Wasze zada-
nie polega na odegraniu krótkiej pantomimy inspirowanej wybraną sytuacją sceniczną 
– bez użycia rekwizytów. Niech wybrana wcześniej osoba w najciekawszym według niej 
momencie zatrzyma Was w stop-klatce. Pozostałe grupy powinny teraz zinterpretować 
stworzoną przez Was scenę. Czy interpretacja będzie jedna, czy powstanie ich wiele? 
Jak różne mogą być interpretacje? Podpowiedź: bardzo różne, bo dowolne, po prostu 
Wasze.

A JEsLI NIE, TO CO?
Bruno Schulz był awangardowym pisarzem, ale głównym źródłem jego ekspresji były dzie-
ła plastyczne – obrazy i szkice. Zawarł je w Xiędze bałwochwalczej. Spróbujcie dotrzeć do 
tych grafik i wyświetlcie przynajmniej jedną nich przy użyciu projektora lub wydrukujcie na 
kartce A4. Na jej bazie spróbujcie zbudować żywy obraz. Osoby, które nie biorą bezpo-
średniego udziału w tworzeniu obrazu, powinny zadać do niego jak najwięcej pytań roz-
poczynających się na różne sposoby: kto?, co?, kiedy?, gdzie?, jak?, dlaczego?, co by było, 
gdyby?, a jeśli nie, to co? Potem wspólnie poszukajcie na nie odpowiedzi. Korzystajcie 
z własnej występnej wyobraźni albo wzbogaćcie swoją wiedzę i odnieście się do literatury, 
tekstów, obrazów, szkiców. Uwaga! „Nie wiem” też bywa dobrą odpowiedzią.

WYSTePNA GALERIA SZTUKI
W spektaklu Bruno Schulz. Historia występnej wyobraźni pojawia się motyw maski – cza-
sami nakładanej na twarz, czasami trzymanej w dłoni, ale zawsze odnoszącej się do po-
staci. Niech każdy z Was uformuje maskę z papieru pakowego. Maska powinna wyrażać 
wybraną przez Was emocję – radość, smutek, złość, cierpienie, lęk… Możecie wybrać 
emocję, którą odczuwacie w danej chwili, ale nie jest to konieczne. Pamiętajcie tylko 
o właściwościach papieru i wykorzystajcie je w pełni! Daje się przecież gnieść, drzeć, 
ciąć, sklejać… Po skończonej pracy spróbujcie odgadnąć emocje ukryte w innych ma-
skach. Może stworzycie z nich wystawę w Występnej Galerii Sztuki i wybierzecie się na 
zwiedzanie? Uprzyjemnijcie sobie taką wycieczkę, puszczając w tle muzykę klezmerską 
(na przykład wspomniany w punkcie trzecim Czy wiesz, że…? The Cracow Klezmer Band).

DEMIURDZY
Ojciec, natchniony wynalazca i eksperymentator, wygłasza następujący manifest: „Zbyt 
długo żyliśmy pod terrorem niedościgłej doskonałości Demiurga. Zbyt długo doskonałość 
tego tworu paraliżowała naszą własną twórczość. Nie mamy ambicji mu dorównać. Chce-
my być twórcami we własnej, niższej sferze, pragniemy dla siebie twórczości, pragnie-
my rozkoszy twórczej, pragniemy jednym słowem — demiurgii. Chcemy stworzyć po raz 
wtóry człowieka, na obraz i podobieństwo manekina.” Podzielcie się na czteroosobowe 
grupy. Niech każdy z zespołów wykona z szarego papieru przestrzenne części ludzkiego 
ciała: głowę, dwie ręce, dwie nogi i tułów. Połóżcie wszystkie prace na środku sali i stańcie 
się… demiurgami. Wasze zadanie to stworzenie czterech papierowych modeli współcze-
snej istoty idealnej – Waszego rówieśnika/rówieśniczki. Uruchomcie wyobraźnię – tylko od 
Was zależy, ile głów, rąk, nóg i tułowiów będzie on/ona mieć. Zastanówcie się nad uzasad-
nieniem funkcji jego/jej ciała: dlaczego ma cztery ręce i jedną nogę? Dlaczego w ogóle nie 
ma głowy? Odpowiedzcie w ten sposób na pytania dotyczące współczesnego młodego 
człowieka. Zastanówcie się: kim jest? Czego pragnie? Czego się boi?

PIONOWO: BRUNOSCHULZ
Podzielcie się na kilkuosobowe grupy. W każdym zespole stwórzcie na kartce szkielet 
– wpisane pionowo hasło: BRUNOSCHULZ. Wasze zadanie polega na wymyśleniu do 
niego haseł poziomych. Powinny być związane ze spektaklem, ale mogą także zawierać 
informacje o życiu lub twórczości Bruno Schulza. Tworząc krzyżówkę, zapisujcie opisy 
do haseł i numerujcie je. Wymieńcie się krzyżówkami w grupach i spróbujcie rozwiązać 
wszystkie!

POWIDOKI DZIECKA 
Uwaga! Ćwiczenie wymaga specjalnych materiałów. Potrzebne będą: ramki z szarego 
papieru lub z papieru czerpanego, zaparzone torebki czarnej herbaty, akwarele w kolo-
rach bieli, czerni i brązu, kolorowy papier, gazety.
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