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Zdarza się niekiedy pisarzom, że na marginesie swej twórczości upra
wiają amatorsko rysunek, czy nawet malarstwo; bywa i odwrotnie – 
znamy próby pisarskie malarzy. Niezmiernie rzadko jednak obie te 
dziedziny praktykowane są przez jednego i tego samego artystę pro
fesjonalnie, traktowane przezeń równorzędnie. Z takim właśnie wy
jątkowym dualizmem mamy do czynienia u Schulza. Wprawdzie for
mat jego pisarstwa, ranga jego prozy, kreatorski geniusz literacki nie 
dają się porównać z jego świetnym skądinąd rysunkiem, ale waga, 
jaką sam przywiązywał do każdej z obu gałęzi swej twórczości, była 
chyba jednakowa, dopóki sukces pisarski nie powściągnął nieco aspi
racji twórczych Schulzarysownika.
Można by powiedzieć, że rysunek znalazł się w sytuacji niekorzystnej, 
na pozycji skazującej go na oddanie prymatu prozie, zaćmiewającej 
swoją niezwykłą iluminacją najświetniejsze nawet osiągnięcia w tej 
drugiej dziedzinie. Już sam fakt jednak, że ta sama ręka, która napi
sała Sklepy cynamonowe, tworzyła te dzieła rysunkowe, stanowiłby 
wystarczający powód do zainteresowania się nimi. A cóż dopiero, 
gdy ich niepowtarzalny styl, owa szczególna a u r a, którą emanują, 
maestria formy – stawiają je w rzędzie wybitnych osiągnięć rysunku 
polskiego XX wieku, choć za życia ich twórcy dostrzegane były zale
dwie w znikomym stopniu i dopiero dziś zdobywają zasłużony roz
głos i uznanie, wkraczając na coraz rozleglejsze światowe forum.
Dorobek plastyczny tego wielkiego pisarza oraz wybitnego rysow nika 
i grafika jest nam znany tylko cząstkowo. Ocalała i odnaleziona do dziś 
spuścizna artystyczna autora Sklepów cynamonowych, składająca się 
z około 400 rysunków i grafik, stanowi zaledwie cząstkę ogromnej 
liczby prac, których większość zaginęła lub uległa unices twieniu.
Przeważającą część zachowanych rysunków stanowią prace ołów
kowe wykonane na lichym, żółknącym papierze, rzadko sygnowane 
i opatrzone datą. W spisie ilustracji wprowadzono tylko przybliżone 
datowanie; i tak jednak błędy są nieuniknione.
Rysunki piórkiem i tuszem – przynajmniej te, którymi dysponujemy 
– w większości przeznaczone były do druku jako ilustracje do wyda
nej w 1937 roku książki Sanatorium pod Klepsydrą i w tej technice – 
wykonywane na kalce kreślarskiej. Zaledwie kilka z nich ocalało. 
Pozostałe reprodukujemy z zamieszczonych w druku ilustracji, nie 
chcąc z nich rezygnować mimo zaginięcia oryginałów. Podobnie ilus
tracje rysowane ołówkiem, a zamieszczone w przedwojennych czaso
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pismach, włączyliśmy do zbioru, choć ich techniczna jakość jest nie
uchronnie niższa.
Do niniejszego zbioru wchodzą nie tylko ostateczne wersje ilustra
cji do utworów własnych, lecz również szkice i warianty powstałe 
w toku ilustratorskiej pracy i prowadzące do jej finalnych rozwiązań. 
Grupujemy je według utworów, do których się odnoszą. Są to wy
łącznie rysunki związane z tomem Sanatorium pod Klepsydrą. Nie 
oznacza to jednak, że opowiadania spoza tego zbioru nie były przez 
autora ilustrowane; świadczy tylko, że wśród ocalałych rysunków 
nie ma, jak się zdaje, ilustracji do innych utworów.
Zastrzec wypada, że nie zawsze można ustalić, czy pewne prace są 
ilustracjami, czy też nie. Tak jest w wypadkach, gdy utwór literacki, 
do którego pewne rysunki były, być może, przypisane, zaginął i nie 
znamy bliżej jego treści. Dotyczyć by to mogło przede wszystkim nigdy 
przez Schulza nieukończonej i zaginionej w rękopisie powieści Me-
sjasz. Można by zaryzykować supozycję, że cykl o tematyce żydowsko
chasydzkiej, który został przedstawiony w części piątej Księgi obra-
zów, to właśnie seria ilustracji i szkiców do Mesjasza. Przypuszczenie 
to jednak jest zbyt wątłe, by upoważniało do zamieszczenia rysunków 
„żydowskich” wśród prac, których funkcja ilustracyjna i konkretne 
odniesienia nie budzą żadnych wątpliwości. 
Publikowana ilustracja Schulzowska miała w zamierzeniu twórcy być 
dopełnieniem tekstu, równoległą do pisanego słowa twórczością to
warzyszącą. Zasięgiem i siłą swego kreatorstwa nie usiłowała konku
rować z pisarską wizją i ekspresją, ustępując jej jakby i nie wchodząc jej 
w drogę. Tylko bowiem proza Schulza jest w stanie dozować rzeczy
wistość, rozrzedzać i zagęszczać jej tkankę, interpretować jej konkret 
tak, by skutecznie wszczepiać weń nowe cechy i możliwości – jak 
gdyby wydedukowane z jego własnej natury – skłaniać rzeczywistość 
do nowego s p o s o b u  b y c i a. Taką przekształcającą mocą rysunek 
nie rozporządza. Pisząc kiedyś o swoim rysowaniu, Schulz zapewniał:
„Na pytanie, czy w rysunkach moich przejawia się ten sam wątek, co 
w prozie, odpowiedziałbym twierdząco. Jest to ta sama rzeczywis
tość, tylko różne jej wycinki. Materiał, technika działają tutaj jako za
sada selekcji. Rysunek zakreśla ciaśniejsze granice swym materiałem 
niż proza. Dlatego sądzę, że w prozie wypowiedziałem się pełniej”.
Można by uzupełnić nieco tę diagnozę. Rzecz zdaje się polegać nie 
tylko na tym, że rysunek jako rodzaj ekspresji i środków, jakimi dys
ponuje, jest z natury rzeczy mniej pojemny niż proza artystyczna 
w ogóle, a proza Schulza w szczególności. Także możliwości tego 
artysty, skala jego rewelatorstwa są znacznie bogatsze w słowie niż 
w rysunku, bliskim w wielu swych cechach dokonaniom wiedeńskiego 


