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Bruno Schulz, obok Witkacego i Gombrowicza jeden z 
największych poi kich Arty tów popr1.cdniego stuh!cia. całe woje życie 
związał z Drohobyczem. Tam żyl i l worzyL a sporadyczne. krótkotrwałe 
wypady do Paryża. Warszawy. czy Kr.1ko' a traktował jako promocyjne, 
jak by'my to dzi' określili. eskapady. Zofia Nałkowska doceniając 
rękopis "SkJepów cynamonowych" zarckomcndowala go do druku 
Jakubowi Mortkowiczowi, "yda\\CY "Roju", Izydor Schulz zapłacił za 
ekstrawagancjt( brata, i ,,. ten sposób magiczna książka metafizycznego 
Bruna ujrzała ~·, iatlo witryn k~ i ... gar. kich, \ zbudzając zachwyt co 
inteligentniej zych odbiorcÓ\\.. chu Iz był obywntdcm polskim. pisał po 
polsku i dla Polaków jest nick\\ cstionowanym polskim Arty ·tą. dla 
Żydów zdecydowanie żydowskim mimo że z gminy żydowskiej ię 
wypi ał. Ukraińcy nic przypisują s )bi1.: jego nar dewo· ci. chociaż 
Drohobycz należy teraz do Ukrainy. ale tó coraz pełniej potrafią 
wykorzystać fakt ro ·nąccj w świecie popularno ~ci Bnina. Dzisiaj z 
czystym umieniem można by o chulzu powiedzieć: świato~y gen i u z, 
ponieważ Jego twórczość przckr.m:zyła granil:c wiciu krajów, i w z dzie 
zyskała gorących wielbicieli. "Swiat j •st Teatrem. Aktorami ludzie.„" 
pisał wielki zckspir. nic przeczuwając pewnie jak prorocze 
wypowicdział ława i jak bardzo inspirujące dla nastl(pnych pokoleń. 

Teatr Życiu i Śmierci Bruno chu Iza to Drohobycz. Tu ię urodzi I 
12 lipca 1892 roku. tu żył i tworzy!, tutaj tl!Ż zginął \V "d71ki czwartek" 
19 listopada 1942 rolrn. za ·trn..: lony obok parku. na ulicy Czackiego, 
dzisiaj zcwczcnki. przez scharllircra Karla Giinthcra w "rewanżu" 
opiekującemu się Schulzem szefc.m 1 gi.;stapo w Drohobyczu Fe lik owi 
Landauowi. który zabił wcześniej "gtinthcrowskicgo Żyda" - Lowę, 
denty tę z Drohobycza. Jak twierdzi najwybitniejszy polski 
"schulzolog" Jerzy Ficow ki. podtck. tcm zbrodni była homoseksualna 
zazdrość. Czy to je. I prawda. czy już mitologizacja rzeczyw1stosci? 

Ćwierć wieku kmu Jacek Klcyff napisal o tym przerażającym 
wydarzeniu pieśń ~picwaną namiGtnic przez ówczesnych młodych 
fanów Bnmo chu Iza: 
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"Dwóch kłóconych gestapowców 
żyło w centrum Drohobycza. 
Jeden mial "WOjcgo Loeba, 

drugi miał swojego Schulza". 
(. .... ) 

"Za to Brun(l chulz malował. 
I potralil \Vieść dy ku.je 

mial go <.lmgi gc ·tapowicc. 
Ot. sto:unki mi ·<lzylu<lzkie. 

I niebawem znÓ\V si~ troch~ 
posprzeczali d'ńaj tajniacy. 

(l i potem ten od Schulza 
zarinąl Loeba \ ramach pracy. 

Kil:d_ drugi i~ do\ icd.zial. 
że zal iii Lo ba jemu, 

\\n t dogonił \ mieścil: chu Iza 
i d trlclil go drugil:mu." 

" Historia, jaką OJH\Uje 'chu/: , (u nl'Vilh g en ialnych 
opowiada11 iach).je\'/ u jukiei< mie1 _e Ofhtrla na jego własnej historii tv/e 
2e -:.modJ:fikull'a11ej. ll':d ogaconej <J ,·=ereg /(1111a,·tyc: 11ych p1-=;-god. 
Pr=rgul~l'jakie . 11ofJ kąją l li=eJa. pvrte-pamle Bru11v11a nie ,\ ąjednak 
dowolne. Wpirnją <Iię one u pvr:ądek mitJ .:ny, . ·ą wcieleniem pe11·11ych 
wspólnych ,·tmlilur /ahulann•c/1. któr , 111<Ó'lll }' =aoh erwo 1ruć w wielu 
ró=11rch mitolo 7 foch. Hi roria chulz u ·/..ich bohaterów je\·t więc 
historią miro/o ~i ·::.n . 'Z ·li /11 ton -:I H iek.a 1• o 61 op1 em drogi. 
jaką pr::.echvd:1 11 ·11 y 111 = n p1 • I Jerzy Jarz" ki !'wojej 
fascynującej ks1<1żcc" 1.:hulz''. 

Sa rn Bruno natomr t oim utor kim expo ·e o "Sklepach 
cynamonowych'' dodał : ''t 1, ·o =o tale pr::.ec/.,1a11 ione 11 tej ksią:=ce, to 
bynajm11ie1 111e żadna kulturowo zm1 itrd::.ona l i dziljmh. hist01J'c=11ie 
pr::..ipiec.:ętommn mitolo~ia. El melltv I 'go m11ologic.:11e~o idiomu 
wypl; 1 •ają : owe1 mro znej kraim l i =ern\'ch fa nlll::.ji d=iecięcych. 
pr-:.ec=ui:, lękó n; anty pac11 otte o _arania =ycia, laór~ tanowi 
lvla.friwą kolt'bk ~ 1111 f) c:ne 10 my I m 1 " I \ en p ob wk.Taczamy w 
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mitycznomagiczny wymiar Teatru Bnmo chulza. Teatru, czyli 'wiata 
wykreowanego. powołanego do życia silą schulzowskiej fantazji, 
przeczuć, niezwykle intensywnego. konkretnego, bogatego \: nie tylko 
literackie ocinic icnia. Świata uj~tcgo \V gcnialnych ry unkach, 
oddających niezwykle napi~cic towarzyszące kolejnym spotkaniom, 
rozstaniom bohaterów. rysunkach ujawniających pragnienia i marzenia 
nawet te najbardziej tnjcmniczl:, lubwr'czoniryczn1.: .. 

Gombr w1cz. Witkacy. chulz ,trzech gigantów polskiej 
literatury, dramatu. plastyki. tak r · żnych. a prl'.ccież tak bli kich sobie. 
zmieniło oblicze na ·zcj ztuki. wprowadzając do niej ry przekory, 
zal eń twa, niezgody na rzeczy i to ~ć zastaną. potrzeby odci · nięcia 

swojej prawdy i ·woich emocji w materii tak przecież różnej ale w sumie 
składającej ię na obraz Teatru naszych czasów. I jócli dzi iaj chcemy 
zrozumieć te dziwne. poplątane, komplikowane, ale jednak nasze 
cza y, sięgamy do '·wiata p1zc1.;zu' pm.~świadczcń, a nawet min 
wykreowanych przez Artystów, którLy drogo zapłacili za wyprzedzenie 
wojej epoki. Zapłacili niezr zumi1.:nicm ich pr1:l:słania, wykpieniem 

formy, wyśmianiem głoszonych treści. A jednak pozo tali w' ród na , z 
na tępny h pokoleń. prz kraczając w wojcj ztuce wymiar 
uniwersalności. 

Mit początku narodzin. zarania w zdkii.~go życia, u chulza je t 
jednym z naj\\ a711iejszych mitó\ eh ć też najbardziej mgli tych 
,otoczonych tajemnicą. Podobnie ukryt w ni do t~pncj prze zło ' ci jest 
początek w zcch ~\\ iata i w zclkil:go w g · k i. tnicnia. Pojawia i on u 
Schulza w fom1ie biblijn1.:j, jako dn iła, ' której Bóg- Demiurgos 
wypowiada pierw ze, prawczc Słowo. U zarania czasu nic ma je zcze 
podziałów, na Boga i jego L Iowo, na Słm\o, i to co z niego powstaje. czyli 
świat, na różnorodne rzeczy kgo : v. iata i \\reszcie. na rzeczy i ich ens. 
Podziały następują późnicj: p v. taj' wskukk nich o zalamiaJąca 
różnorodna · ć fizycznej rzcczywi to:ci, a \ raz z nią. różnorodność 
języka wraz z nie kończoną ilo.' cią. IÓ\ . rozbijających en pierwotny 
na drobiny. 

W najważnii:j -zcj ze swych''- po\ ·icdzi programowych. krótkim 
eseju "Mityzacja rzeczywi ·to 'ci", tak o tym pi ze am Schulz: 
''pierwotne slowo by/o 11wjac:e111em. krą=ącvm dookola ~e11rn 'wiat/a, 
było wielką uniwersalną c.:alofrią. Slmrn u· potoc:;11ym, cbsiejs::ym 
::.nac;;eniu jest ju::. tylko /i'agmentem. ruc(rmentem Jakiej!!.; dawnej. 
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wszechobeim11jącej, illfC!gralnej mitologii. ·· 
W li· cie do Stani. ława Ignacego Wi tkiewicza. Bruno Schulz zwierza ię: 
"Nie \1 iem . ·lu.id w d:::.ieci1isrwie doc lwc/;:imy do 11ew11ych ohra::ów o 
ro::. tr:::ygąją(rm dlu nas ;:11acze11i11. (1rają one rol, rrc/1 nitek w ro::twor::e, 
dokoła których k1:1 stali::t~je ,.; 'dla na,· ,·l'I/\" .' 11 i a ta. Takie obra::y s1ai10wią 
program. starmlją =etaz11y Aapital ducha, dam· nam hard::o 11"C::e.foie w 
formie pr~i;c::ui: i 1w 117J<)I .~u iado1111·c li du::11mi. Te 1rc::e.rne ohra::i· 
wy::nac::ają art ~mun granice ich iu·ó!"l':::o 'ci. .W.lepy c:1·1wmo11011~e 
11ka;;1!ią rodowód cluchm1~ a= do tej gl hi. ,1dzie lll hod::: i 011 11 mitologię. 
gd::ie gu hi si• 11• mi to/o 1 1 ::mm majac = niu. Zc111 ~= , c ::ulem =e kor:::.enie 
i11dywid11a/11e 10 ducha. do,fatec-11ie dah ko 11 gląh frif!ane, f!llhil się w 
mit •c::11y111 jakim~ matec:::.mk t. To JC. I dno Htatec=ne. po=a które 
11iepodoh11a iuż wv1sc". 

Drogi, kochany Brun nii.:, t 
nas jest w~1ścic111 do T 1 
osobistego TEATRU BRU O -
I za to C1ęw. zyscy kochamy. 

Amlr:.ej Muria Marc:.ew!iki 
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Kalendarium 

1892 r. - 12 lipca w Drohobyczu przychodzi na ·wiat Bruno chulLjako 
najmłod ze dziecko Jakuba Schulza (wła.' cicida sklepu z matenałami 
tekstylnymi). i Hcndcl-f lcnnctty z domu Kuhmcrkcr z rodziny 
drohobyckich handlarzy drc\\ m.:m i \ laścicicłi tartaku. Star ze 
rodzeństwo to brat Izydor i io tra I laniu. 

1910 r. - trzymuje ' iadect\ o Ioirailo ·ci. Za namową rodziny 
rozp czyna tudia na y<lzinlc Bu \\ nict a Lądo\ ego Politechniki 
Lwowski1.:J. 

, 1 15 r. -Umicra ojci c. J ub 
zo taje palony domr dzmn 

hull. W trakcie działań 1ojcnnych 

1917 r. - Schulz z cz~ cią r <lziny v Jeżdża do Wiednia, gdzie próbuje 
studiować architektur i Z\ iedza r mlt!jszc g łcric malar twa. 

1918 r. - Przystępuje d grupy "Kall ia", zało7onej przez młodych 
miłośników sztuki, kładająccj i~ z inteligencji żydow kicj w 
Drohobyczu. 

Rozpoczyna inten y\\ nc mok ztal cnic or'll do:konalenie się 
w ry ·unku i malar I\\ ie. 

1920 r. - Początek tn ająccj dwa lata pracy nad cykh.:m grafik pt. "Xięga 
bałwochwalcza". 

J 924 r. - chu Iz zaczyna uczy ry unku imnazjum im. Króla 
Władysława .Jagieł ly \ Droh b czu jak nauczyciel kontraktowy. 

1925r.-PoznajeStam łav.algna cg 'itkic\\icza(Witkaccgo). 

1926 r. - 27 k vit:tnia przed kon11 ·ą krakO\ . ki j kadcmii ztuk 
Pi~knych Schulz zdaje z N>yniki m bardzo dobrym egzamin 
uprawniający do nauczania ry unkó\ zkołach · rcdnich. 

1929 r. - I stycznia Bnmo Schulzzo taje mian wany nauczycielem 
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etatowym. Odtąd p za rysunkami uczy także robót rącznych. 

1931 r. - W krakow kim Towarzystwie Przyjaciół ztuk Pięknych pokaz 
prac Brunona Schulza. Hanny Kr1ctu kej i tani · ława Podgór, kiego. 
23 kwietnia umiera matka chu Iza. I Jcnrietta. Bruno projektuje nagrobek 
rod:z;iców (pomnik zostal zniszczony później wraz z całym cmentarzem 
żydow kim w Drohobyczu). 

1933 r. - Wio ną Schulz poznaje Józefinę Szclii1 · ką. 
W niedzielę wici kano nąji.:dzic do Warszawy i p prLez Magdaleną ro 
trafia do Zofii Nałkowskiej, która staj1.: ię gorącą protektorką jego 
pisarstwa. 
Podejmuje Lajęcia w szkole pm z chncj im. Adama Mickiewicza w 
Drohobyczu 
W grudniu debiutuje w "Wiadomo'·cia h Literackich" opowiadaniem 
"Plaki"; w tym samym cza ·ii.: "Rój" publikuje'' klepy cynamonowe" (z 
datą 1934). 

1934 r. - Pobyt \'>' Zakopani.:m i początek trwającego około czterech 
miesięcy romansu z Zofie. Nałkov. k- . 
Liczne entuzjastyczne oceny 11 klep·\\ ynamonowych": Nalkow kicj, 
Witkacego, Berenta. Miriama. P zcsmyckicgo, taffa. Tuwima, Wittlina. 

1935 r. -20 stycznia umiera nagle na erce we Lwowie tarszy brat Izydor. 
Odtąd Schulz pomaga finansowo ·io lr1.c. 
Zaręczyny z Józefiną Szelińską. 
Wystawa zbiorowa w lokalu Związku Arty tÓ\ Pia tykó\ we Lwowie, 
wraz z Fryderykiem Kkinmancm, Jarosławą Muzykową i Andrzejem 
Prona 'zką. 

Kandydatura "Sklepów cynamonowych" do nagrody "Wiadomo 'ci 
literackich" wysuni ta przez Tm' ima. Sł nim kiego i Nowaczyńskiego 
(nagrodę dostał Wojciech Bak) . 

1936 r. - Otrrymuje półroczny urlop płatny. który ·pędza głównie w 
Warszawie. 
Poznaje dziennikark~ i miłośniczk ... ztuki Romanę Halpcm, adre atkę 
najwięk zcgo zachowanego zbiorujeg I ist ·' '. 
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lutego Schulz wyst pujc z Żydowskiej miny Wyznaniowej w 
Drohobyczu, uzyskując statu~~ "bezwyznaniowca". co otwiera drogę do 
małżeń twa z Józefiną. Nie udaje mu si zalalwić fikcyjnego 
zameldowania na ląsku, potrLcbnego do 'lubu z katoliczką. 
4 kwietnia. dekretem kuratorium chu Iz otrzymuje tytuł profesora. 
Początek stał j współpracy z "Wiadomościami Literackimi": chulz 
recenzuje nowości dla tygodnika. 

1937 r. -Zen anie narLcczcń. twa z Józefiną zdi11. ką. 
L1 topad - lektura "Fcrd. durkc" umbro\\ icza robi ogromne \\rażenie 
na Schulzu. 
W wydawnictwie "Rój'' ukazuj " anatorium pod Kkp ydrą" . 

1938 r. - tyczeń - odcz t chulza l "Ferdydurke" w I kalu Związku 
Zawodowego LikratÓ\\ Pol kich \\ar. zawic. 
Na przełomie lipca i sierpnia - \ yj lZ<.I do Par_ ża. chu Iz zabiera ze sobą 
około I OO ry:-unkó\ • ale do zorganizm nnia \ ' sun ~ nic dochodz i. 
W li topadzic Schulz otrzymuje Złot. W:m rz n Polskiej kademii 
Literatury. 

tereny 

1941 r. - Ma· - r dak hu Iza 
jak nic nadającą 1 me 
potrzeba ''. 
I lipca \ ojska ni mi ck1 vkra zaj dl Dr h( bycza. Schulz 
traci pracę. 
Początek ma \\ ych mord lud n i i:ydo ki ~ i rabunek 
żydowskiegomit:ni . 
27li topada wiclkama akra Żyd'\ 8 ryła\ ia i lic. 
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Przesiedlenie Żydów do getta. Schulz z rodziną zostają p17cniesicni do 
parterowej rudery pr.ly ul. tolarskicj I . 
Schulz dostaje i~ pod opiek~ szefa gestapo Fclik a Landaua. który 
wykorzystuje go do licznych pral: malarskich. chulz wykonuje 
malowidła ··cicnnc w pokoju synka Landaua, w budynku tm. Rl:itschulc i 
kasynie ge tapo. 

1942 r. - Schulz zabezpiecza . wc r~kopi:y i rysunki, dzieląc je na kilka 
pakietów i przekazując zaufanym o obom :poza getta. Nazwi ·ka 
depozytariu -zy nic są znane. 
Choruje, leczy si~ ambulatoryjni1.: w żydowskim szpitalu. jest 
wycieńczony, głodny i w gł~bokicj depresji. 
W odpowiedzi na listy wysiane Jo\ 1a1szawskich p17yjaciół z pro'bą o 
pomoc chu Iz otrzymuje falszywt: "a1yjskie papiery". 
Przygotowuje si~jego uc icczk 'z Drohobyc:ra. 

Dzięki poparciu Judcnratu pn.u.:uj przez kilka m1cs1~cy w 
Żydow 'kim Domu 'tarcÓ\ nad k.ttalogowanicm zbiorów książek 
zrabowanych prz1.:z \\ladze SlJ\\ i ckil:. na. h.tpnie niemieckie. 

19 listopada I 9-ł2 roku 
między 11 a 12 w południe, na 
skrzyżowaniu Mickicwic.la i 
Czackiego, Bruno chulz 
zo taje zastrzelony przez gesta
powca Karla Giinthcra. 

ego dnia w wyniku 
"dzikiej akcji" miejscowego 
ge tapo pono i śmierć około 230 
osób. 
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Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szania\ kiego w Płocku 

Dyrektor Nacz In i it_ ty zny: Marek Mokrowiecki 
Kierm\ nik Litera ki: B hdan Urbankow ki 

Biuro Obsługi Widz( v - t I. 024-_6_-48-40 262-60-71 w. 22 
- i rm 1ik biura - lanta Mil \ ka 

W \ ' \ • teat:rpl k.pl e-m· il: t atr at trplock.pl 

Koord nator pra 
S ccja~ i ta d . pr gram \\ -r klam 

Ki rov. nik echni zn : Józef 
Główny realizat ir • \ i t a: Zbigni harzy1i.ski 

ealizatorzy: wiatla: Piotr 1 bota. ndrzcj Lemański 
Główny aku tyk: Krzy. ztof i zbicki 

Główny ~pccj· li ta d ·„ fot grafii i poligrafii: 
aldemar La ndo v ·ki 

Brygadier l.:Cny: Eugcniu z Kupnicw 'ki 
Zespół techniczny: czary Jawor ·ki. Piotr MinkcL 

Roman O\ 1akow ki 
Garderobiane: Elżbiet, Jóź viak Magdalena Jóźwiak 

Rek\vizytor: Krzysztof Popczuk 
Kii.::rO\ 1icy pral.:owni: 

Fryzjersko-perukar ·kicj: Jadwiga Foryszew ka 
Fryzjerka: gnie ·zka Guz 

Krawieckiej dam ki ej:· Lucyna Pstrąg 
Krawcowa: Weronika Dzikow. ka 

Krawieckiej mę kiej: ławomir Krokwa 
Krawcowa: Hanna Chmiel w ka 

Malar ko-modelatorskiej : Marek Szala 
Modelator: Marek Szymborski 

Sto lar ki ej: Stefan Chłopkowiak 
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- dyrektorowi Ogrodu Zo11/t>gk:.11ego w Płocku 
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