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Autor

• Bruno Schulz (1892-1942) to wybitny 
polski prozaik, który zasłynął przede 
wszystkim zbiorem opowiadań „Sklepy 
cynamonowe”.

• malarz, rysownik i krytyk literacki. 

• Urodził się w kupieckiej rodzinie 
żydowskiej w Drohobyczu koło Lwowa 
(obecnie terytorium Ukrainy) gdzie 
spędził większość życia.



Geneza
• „Sklepy cynamonowe” po raz pierwszy zostały wydane   

w 1933 r. 

• Utwory wchodzące w skład zbioru pojawiły się               
w korespondencji Brunona Schulza z Deborą Vogel, 
pisarką, krytyczką literacką, filozofką. Za jej 
wstawiennictwem teksty trafiły do Zofii Nałkowskiej, 
która doprowadziła do ich publikacji.

• Najprawdopodobniej pisał Schulz swe opowiadania     
już w latach 20. Jednakże przeleżały w szufladzie,               
co spowodowane było nieśmiałością autora oraz 
niepochlebnymi opiniami.



Czas akcji

• Czas akcji jest niejednorodny, 

• charakter asocjacyjny - oparty na zasadzie kojarzenia, 

• głównym organizatorem czasu akcji opowiadań             
jest pamięć narratora.

• jest zbliżony do okresu życia autora, 

• Wyodrębnić można także dwa porządki:

- obiektywny, czyli polegający na zmianie pór roku            
(co wyraźnie wpływa na ludzkie życie)

- subiektywny - przeszłość miesza się z teraźniejszością. 



Miejsce akcji

• Głównym miejscem akcji jest doskonale znany Schulzowi 
Drohobycz.

• Miasteczko czytelnik ogląda oczyma narratora, często     
z dziecięcej perspektywy. 

• Jego obraz jest więc daleki od realizmu, a poszczególne 
miejsca i punkty topograficzne zyskują cechy 
fantastyczne. 

• Na mapie powieści odnaleźć można lokalizację centralną 
- dom narratora (swoista przestrzeń sacrum) -
oraz odległe rejony miejskie i wiejskie (tajemnicza            
i niepokojąca ulica Krokodyli itp.)



Gatunek

Brak określonej rodzajowości 
gatunkowej

Cykle opowiadań Schulza 
opierają się na fantastycznych 
konstrukcjach, w których formy 
prozatorskie przeplatają się          
z poezją, tworząc rozmaite 
wariacje.



Forma
Liryczna proza poetycka - jest to cykl utworów prozaicznych, w których jednak 
czynniki fabularne odgrywają rolę drugorzędną; ważniejszy jest styl narracji –
przewaga funkcji estetycznej i ekspresywnej tekstu zbliża go do mowy poetyckiej, 
bogata metaforyka i w ogóle dążenie do komplikacji znaczeniowych słów,

• inne figury poetyckie (m.in. animizacje, personifikacje, powtórzenia, 
paralelizmy, instrumentacja głoskowa, regularność intonacyjna, synestezja),

• nagromadzenie osobliwego słownictwa, muzyczność, rytmiczność języka, 
elementy fantastyczne, obrazowanie oniryczne (poetyka snu), symbol,

• dzięki wewnętrznym powiązaniom utworów zbliża się do luźnej kompozycji 
powieściowej. Powiązania te to m.in. tożsamość scenerii, narratora i głównych 
postaci (Ojciec, Matka, Adela) – autobiografizm.



Znaczenie tytułu

• ojciec autora - Jakub Schulz prowadził sklep 
cynamonowy, czyli sklep z towarem egzotycznym -
przedmiot fascynacji młodego narratora. 

• Przemijanie - w „Ulicy Krokodyli” ukazuje zmianę 
starego modelu sklepów na nowe, 
skomercjalizowane punkty handlowe, które stają 
się symbolem dehumanizacji.

• cały zbiór opowiadań autorstwa Schulza jak sklepy 
cynamonowe roztacza niesamowite obrazy, które 
przenoszą go w niezwykłe miejsca. 



Problematyka
• utwór o bardzo złożonej problematyce. 

• koncentruje się na kwestiach uniwersalnych, jak i związanych z określonym 
miejscem i czasem.

• Świat jest obrazem przemijającej rzeczywistości. Manipulując czasem, narrator 
spowalnia ten proces. Odwołuje się do okresu dzieciństwa jako momentu 
niezwykłego. 

• Rzeczywistość pełna jest tajemniczych symboli i różnorodnych napięć. Autor 
dokonuje swoistego rozliczenia z kulturą, pokazując trudności z dostosowaniem się 
do jej wymogów. Człowiek nie może się wyrwać z tego świata..

• Liczne nawiązania do Biblii. Bóg określony zostaje mianem największego Demiurga, 
człowiek jest zaś istotą stworzoną na Jego podobieństwo, naśladowcą. 

• Refleksja nad losem artysty, który tworzy, skazany jest na wieczne dążenie                 
i poszukiwanie spełnienia.



Bohaterowie

• Narrator – Józef - młody chłopiec ciekawy świata oraz przejawia nadzwyczajną mądrość jak na swój wiek

• Ojciec – Jakub - Kupiec bławatny, najbarwniejsza postać, mężczyzna w podeszłym wieku, przed którym życie zdaje się nie mieć tajemnic. 
Ojciec narratora przełamuje wszelkie schematy. Ma on wiele wcieleń - jest zarówno stwórcą oraz prorokiem, jaki i zupełnie niepoważnym 
eksperymentatorem, uczestnikiem ptasich zabaw i karakonem. Największą wartością jest dla niego sklep, lecz poza jego murami mężczyzna 
staje się poszukiwaczem, pragnie powtórzyć boski akt twórczy, choć ma świadomość, iż jego dzieła skazane są na niedoskonałość.

• Matka - zdaje się pozostawać w tle. To postać, która kojarzy się z ładem i racjonalnością. Kiedy ojciec przestaje pojawiać się w sklepie,        
to ona bierze na siebie ciężar handlu. Nierzadko przymyka ona oczy na wybryki męża, na pierwszym miejscu stawiając ład i nie chcąc 
zaburzać regularnego rytmu codzienności.

• Adela - Gosposia prowadząca dom narratora. Swoje obowiązki wypełnia bardzo rzetelnie, twardo stąpając przy tym po ziemi. Jej 
zdroworozsądkowy i pragmatyczny sposób patrzenia na świat kontrastuje z nastawieniem ojca. Równocześnie jest Adela postacią 
emanującą erotyzmem, kuszącą pięknem swego ciała.

• Tłuja - Chora umysłowo dziewczyna, która mieszka na jednym z miejskich rumowisk. Jest córką Maryśki - kobiety zmywającej podłogi        
u miejscowych rodzin.

• Ciotka Agata - Kobieta korpulentna, która często narzeka, głównie na swego męża.

• Wujek Marek - Mąż ciotki Agaty, mężczyzna niemogący pochwalić się jakimikolwiek osiągnięciami (pozostaje w cieniu swej żony).



Bohaterowie

• Kuzyn Emil- Najstarszy syn wujka Marka i ciotki Agaty, pasjonat kart i różnego rodzaju gier. to on pokazuje młodemu 
narratorowi swą talię przyozdobioną wizerunkami nagich kobiet i mężczyzn.

• Polda i Paulina - Szwaczki, które przyniosły do domu narratora manekiny.

• Nemrod - Mały pies, towarzysz zabaw narratora. To na jego przykładzie Józef obserwuje stopniowe dojrzewanie             
i usamodzielnianie się.

• Pan - Miejscowy włóczęga, którego narrator spotyka w odnodze ogrodu. Mężczyzna na widok chłopca reaguje 
śmiechem.

• Wuj Karol - Pod nieobecność żony i dzieci spał do południa, a czas trawił na zabawie. Doszło do tego, że we własnym 
domu czuł się niczym obcy.

• Subiekt Teodor - Pracownik sklepu Jakuba, człowiek praktyczny, starający się postępować zgodnie z rozsądkiem.        
Gdy w czasie wichury zostaje wysłany do ojca narratora, by przynieść mu jedzenie, nie wypełnia misji. 
Najprawdopodobniej czeka pod drzwiami mieszkania, minimalizując w ten sposób ryzyko.

• Ciotka Perazja - Kiedy pojawiła się w domu narratora, postanowiła pomóc Adeli w codziennych obowiązkach. W czasie 
opalania koguta (który spłonął przez Adelę) wpada w szał, kończąc ostatecznie jako sterta pyłu.



Mityzacja

• Mityzacja rzeczywistości była dla pisarza sposobem na nowe 
podejście do tradycyjnego myślenia mitycznego i próbą 
stworzenia zupełnie nowej, opozycyjnej mitologii w procesie 
budowania mitu o świecie.

• świat jest stale „umityczniany”, a wszelkie idee, język i pojęcia 
pochodzą właśnie z mitów

• Do pierwotnych obrazów-znaczeń dopisuje kolejne, zestawiając 
życie wykreowanego przez siebie bohatera z mitologią.

• sposobem na „odczarowanie świata”, w którym wszystko było 
zanadto skomplikowane i wymagało zwrotu ku przeszłości.



Autobiografizm
• Twórczość pisarza ukazuje zderzenie XIX i XX w. w prywatnych 

wspomnieniach. 

• Jego wyobraźnia odnajduje mit  tej części rzeczywistości zapamiętanej,   
do której zawsze można uciec. Postacie i zdarzenia banalne w oczach 
dorosłego, mogą stać się monstrualne, mogą ulegać niesamowitym 
przemianom jak ze snu – właśnie dzięki mityzacji. 

• W drugim zbiorze Schulza, Sanatorium Pod Klepsydrą, mit wykracza poza 
prywatność autora. W tytułowym opowiadaniu bohater schodzi              
do podziemia w poszukiwaniu ukochanej osoby Ojca.  Świat, w którym 
pisarz żył, który gloryfikował, to świat materii. Nadanie elementów 
materialnych światowi pośmiertnemu jest możliwe dzięki mitom. 
Bohaterowie opowiadań urastają do rangi herosów, język czerpie             
ze stylizacji biblijnej – Ojciec jako demiurg, jego historia przypomina 
księgę Przemian: w ptaki, karakony.



MOTYWY



Motyw dzieciństwa

• Narracja w opowiadaniach Schulza prowadzona jest 
z perspektywy dziecka. 

• Znajduje to odzwierciedlenie w obrazie świata 
przedstawionego, który odbierać można jako 
przestrzeń tajemniczą, fantastyczną. 

• Dzieciństwo jest w świecie „Sklepów cynamonowych” 
okresem szczególnym, mitycznym. To czas 
dojrzewania, wrastania w kulturę oraz poznawania jej 
odwiecznych prawideł.



Symbolika księgi

• W tradycji księga znaczy wiedza - porównanie do księgi sugerowane jest już             
na samym początku pierwszego opowiadania.

• Opisywany w utworach fragment świata stanowi część wielkiej Księgi, Autentyku, 
istniejącego od początku świata, do którego wracają wszystkie mity. Aby poznać 
prawdę trzeba przejść przez mit. U Schulza mit obejmuje świat dzieciństwa.

• W tomie Sanatorium Pod Klepsydrą na księgę (symbol Autentyku) składają się 
reklamy, drobne ogłoszenia, porady, potem kolorowe kalkomanie Ojca. A kiedy 
nieczuła Adela niszczy te karty, rolę metaforycznej Księgi Schulza przejmuje 
markownik. 

• Księga jako metaforę literatury - dzieło Schulza jest częścią Autentyku, który jest 
poniewierany przez wulgaryzm ludzi, których reprezentuje postać Adeli. 

• Z drugiej strony Księga jest tylko klaserem znaczków pocztowych albo zbiorem 
ogłoszeń



Motyw labiryntu
• Najczęściej stosowany,

• Oddaje specyfikę przestrzeni dzieła - pełnej tajemniczych 
odnóg, miejsc niezbadanych, groźnych i niepokojących.

• Przestrzeń ukazana w „Sklepach cynamonowych” jest 
niejednorodna. 

• Każde miejsce zdaje się mieć dwa aspekty - właśnie 
realistyczny i fantastyczny. 

• Poszczególne przestrzenie są przecież pełne zagadek, 
tajemnic i symboli.

• Przyjmowanie przez rzeczywistość cech labiryntu jest także 
odzwierciedleniem trudności, na jakie natrafia człowiek          
w świecie kultury.



Motyw snu - oniryzm
• Pisarz kreuje świat przepełniony barwami, dźwiękami   

i zapachami, przypominający krótkotrwały i nierealny 
sen.

• Świat narratora znajduje się na pograniczu snu i jawy, 
a odczucia te potęgowane są przez swoisty chaos, 
wynikający z braku chronologii zdarzeń

• brak jest związków przyczynowo-skutkowych
pomiędzy kolejnymi zdarzeniami, co pogłębia ulotność 
tego świata, w którym przedmioty pojawiają się            
i znikają, zmieniają swoją formę, deformując                  
i zniekształcając wizję świata przedstawionego             
w opowiadaniach.



Motyw szaleństwa

Ojciec Narratora, Jakub, jest handlarzem,         
który prowadzi własny sklep z tkaninami.             
W pewnym momencie mężczyzna, ku zdziwieniu 
bliskich, zupełnie odchodzi od zmysłów, 
odwracając się    od interesów, a poświęcając swój 
czas na różne dziwne pasje. To, co dla jednych jest 
szaleństwem, wręcz przejawem bezrozumności, 
dla narratora staje się fascynacją, źródłem 
ciekawych i niezwykłych obserwacji.



Motyw ptaków

• W opowiadaniu „Ptaki” ojciec narratora 
sprowadza do domu egzotyczne jaja, z których 
wykluwają się pisklęta najróżniejszych gatunków. 
Mężczyzna zaczyna poświęcać swój czas 
skrzydlatym stworzeniom, niemal zupełnie 
oddzielając się od rodziny.

• Symbolika ptaka od zawsze związana jest         
ze wznoszeniem się, wzrastaniem ponad 
przeciętność.



Motyw manekina

• Manekiny pojawiają się w mieszkaniu narratora         
za sprawą Pauliny i Poldy, które wykonują prace 
krawieckie. Widok uroczych dziewczyn                         
i przyniesionych przez nie kukieł staje się dla Jakuba 
impulsem do wygłoszenia swoistego wykładu           
na temat tworzenia.

• Właściwości typowe dla manekina ma materia,           
z której człowiek (także będący demiurgiem) może 
wykonywać swe dzieła. Nigdy nie są one perfekcyjne, 
lecz zawsze pasują do narzuconej im roli.



Motyw sklepu

• W opowiadaniu „Sklepy cynamonowe” narrator wraca 
do domu, by przynieść do teatru portfel należący       
do jego ojca. Jednakże w drodze zatrzymuje go 
wspomnienie sklepów cynamonowych - miejsc 
szczególnych, jedynych w swoim rodzaju, budzących 
przyjemne skojarzenia oraz przywołujących 
wspomnienia.

• Sklepy cynamonowe stopniowo znikają z mapy 
niewielkiego miasteczka. Proces ten jest tożsamy          
z przemianą świata, który traci urok, stając się ulicą 
Krokodyli.



Motyw 
karalucha/przemiany

• W opowiadaniu „Karakon” ojciec 
narratora zmienia się w karalucha 
(podobny motyw pojawia się                
w „Przemianie” Kafki). Członkowie 
rodziny mają pewne problemy               
z przyzwyczajeniem się do nowej 
rzeczywistości, co szczególnie boleśnie 
odczuwa narrator.



Motyw ojca

• Jednym z najsilniej zaznaczających swą obecność 
motywów w opowiadaniach Brunona Schulza 
jest postać ojca. To nie tylko głowa rodziny, 
człowiek odpowiedzialny za jej utrzymanie (choć 
stopniowo traci głowę do rachunków), ale także 
wymykający się wszelkim schematom twórca, 
człowiek poświęcający się niezwykłym pasjom, 
kreator magicznej rzeczywistości.



Streszczenie „Sanatorium pod klepsydrą”

• Józef pojechał pociągiem do sanatorium, które było dziwnym i podejrzanym miejscem.

• Spotkał się z doktorem Gotardem. Dowiedział się, że jego ojciec żyje i że nie wie, że inni 
uważają go za zmarłego. Metodą leczenia w sanatorium było przywracanie minionego 
czasu za pomocą podczas snu. 

• Bohater położył się na łóżku obok ojca i zasnął. Kiedy się obudził, okazało się, że ojciec 
wychodzi do pracy. Potem sam wyszedł na ulicę, by znaleźć jakąś restaurację. Zjadał kilka 
pączków w cukierni, a potem odwiedził sklep ojca, w którym panował olbrzymi ruch. 
Ojciec poinformował go, że przyszedł do niego list. Był to list z wydawnictwa, w którym 
bohater zamówił książkę. Okazało się, że książki nie było, ale w zamian przysłano artykuł. 
Była to instrukcja do dziwacznego przyrządu astronomicznego. Przez pryzmat tego 
urządzenia Józef zobaczył pokojówkę z sanatorium.



Streszczenie „Sanatorium pod klepsydrą”

• Józef żył w sanatorium na pograniczu jawy i snu, czasem widział, że ojciec np. objada się, a zaraz 
potem okazywało się, że od kilku dni nie wstaje z łóżka. 

• Po jakimś czasie Józef zaczął dostrzegać wady sanatorium: brak należytej opieki nad chorymi. 
Któregoś dnia podczas spaceru z ojcem, w mieście pojawiła się dziwna armia, która ścigała ludzi. 
Wszyscy uciekali w popłochu. Ojciec chciał dostać się do sklepu, a synowi kazał uciekać. 

• Józef udał się w stronę sanatorium, ale drogę zastąpił mu duży wilczur trzymany zwykle na 
łańcuchu przy budynku. Zwierzę zaczęło go gonić, po czym okazało się, że jest to introligator 
uwięziony w skórze psa. Bohater obiecał mu, że go uwolni i zrobił to.

• Po tym zdarzeniu ów człowiek nie chciał opuścić Józefa, dlatego ten pod pretekstem przyniesienia 
koniaku, uciekł na stację kolejową i wsiadł w pociąg. Jednocześnie pomyślał z ulgą, że nawet jeśli 
ów stwór zaatakuje ojca, to on już i tak nie żyje.

• Od tamtej pory bohater jest cały czas w podróży, sypia na słomie, a ponieważ spuchł mu policzek, 
dano mu szmatę, którą obwiązał twarz. Z głodu zarabia zaś śpiewając w wagonach.



Streszczenie „Sklepów cynamonowych”

• Matka zabiera męża i Józefa do teatru. 

• Chłopiec w wyobraźni ożywia maski, które są na kurtynie. 

• W pewnym momencie ojciec zauważa brak portfela i Józef musi po niego pójść do domu. 
Narrator po drodze mija sklepy cynamonowe, które zawdzięczają swą nazwę ciemnej 
boazerii. W sklepie tym można było kupić dziwne i tajemnicze rzeczy, takie jak książki, 
szkatułki, chińskie odbijanki czy jaja owadów egzotycznych.

• Chłopiec postanawia odwiedzić te sklepy, tymczasem wspomina zajęcia w gimnazjum u 
profesora Arendta. Prowadził on nadobowiązkowe lekcje rysunków, które odbywały się 
nocną porą. Chłopiec podczas spaceru spotyka dorożkarza, który proponuje mu 
przejażdżkę. Wracając, spotyka kolegów z książkami i wspólnie idą do szkoły.
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