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Sklepy cynamonowe i Sanatorium pod Klepsy-
drą zaludnia wiele kalekich postaci, niepełno-
sprawnych zarówno umysłowo, jak i fi zycznie.
To z całą pewnością tytułowi bohaterowie opo-
wiadań Dodo oraz Edzio, wuj Hieronim i że-
braczka Tłuja, ale trzeba też mieć na uwadze,
że swoistą ułomnością w twórczości Brunona 
Schulza jest również starzenie się – doświad-
czenie dotyczące Jakuba, a także protagonistów 
z utworów Samotność ić Emeryt, oraz cyborgi-
zacja, której mimowolną ofi arą staje się wuj
Edward, zmieniający się w dzwonek elektrycz-
ny1. Poza tym o niepełnosprawności można 
mówić w odniesieniu do manekinów, jednak,
jak zauważa Jerzy Jarzębski, „tu nie chodzi tyle
o inwalidztwo, ile o właściwą najgłębszej isto-
cie tych tworów niedostateczność, niepełność
istnienia, połączoną z pozorowanym życiem”2.
Łatwo zauważyć, że w opowiadaniach autora 
Wiosny kalectwo jest przejawem charaktery-y
stycznego w tej twórczości motywu klęski bo-
haterów męskich3. Problem ułomności stanowi
ważny kierunek interpretacji opowiadań Schul-
za, dotychczas umykający uwadze badaczy4yy . 

1 Metamorfoza wuja Edwarda odsyła do wyobrażeń ciał 
protetycznych, które zawierają w sobie obce elementy, 
niejednokrotnie działające mechanicznie. Zob.
A. Rosochacka, Potworne ciała protetycznego. Obcość 

uwewnętrzniona, „Świat i Słowo” 1/2012, s. 125–135.
2 J. Jarzębski, Schulz, Wrocław 1999, s. 181.
3 Ibidem.
4 Wyjątek stanowi artykuł Aleksandry Ubertowskiej. 

Zob. A. Ubertowska, Cielesna retoryka Brunona

Schulza, [w:] L. Wiśniewska (red.), Między słowem

a ciałem. Materiały z IV Sesji Naukowej z cyklu „Świat 

jeden, ale nie jednolity”, Bydgoszcz, 24-26 października
2000 roku, Bydgoszcz 2001, s. 237–247.

Istnieją przynajmniej dwie przyczyny, dla których
autor Wiosny tak chętnie wprowadza do swoich y
opowiadań bohaterów niepełnosprawnych. Po
pierwsze, ułomność dotknęła jego dwóch kuzy-
nów, artystycznie przetworzonych w opowiada-
niach Dodo i Edzio5. Pisarz przywyknął do obec-
ności kalek w najbliższym otoczeniu i uczynił
je postaciami konstytuującymi jego „prywatną 
mitologię”. Po drugie natomiast, niedoskonałość
ludzka interesuje autora Traktatu o manekinach
jako nietypowy stan skupienia materii. Schulzo-
wi nieobce było również doświadczenie starości,
ponieważ opiekował się chorym ojcem oraz inny-
mi niedomagającymi członkami rodziny.

Drohobycki artysta, umieszczając w galerii swo-
ich bohaterów osoby dotknięte kalectwem i stare,
zwraca uwagę na wiele poważnych problemów –
aktualnych w jego czasach i obecnie. Niniejszy 
artykuł ze względu na ograniczone rozmiary 
koncentruje się na obrazie niepełnosprawno-
ści w opowiadaniach Dodo i Edzio. Przejście do 
opisu Schulzowskich ułomnych wymaga w tym
miejscu krótkiego przypomnienia, jak wyglądała 
sytuacja inwalidów w czasach pisarza.

W dwudziestoleciu międzywojennym zaczęły 
powstawać pierwsze w Polsce szkoły kształcące
niepełnosprawnych. W 1921 roku z inicjatywy 
Marii Grzegorzewskiej powołano Państwowy In-
stytut Pedagogiki Specjalnej, którego celem było
przygotowywanie nauczycieli do pracy z niepeł-
nosprawnymi6. Od tego czasu stopniowo otwie-
rano nowe placówki dla ułomnych. Niestety,
przedsięwzięcie to rozwijało się bardzo powoli.
Na przykład w 1921 roku istniało zaledwie osiem
szkół specjalnych, a siedem lat później – blisko

5 J. Ficowski, Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno

Schulz i jego mitologia, Sejny 2002, s. 70–71. Schulz
często rysował swojego kuzyna, Dawida Heimberga, 
z fascynacją patrząc na jego nienaturalnie dużą głowę.
Obserwacja krewniaka stanowiła inspirację do napisania
opowiadania Dodo.

6 Z. Sękowska, Pedagogika specjalna. Zarys, Warszawa
1985, s. 173.

„W cieniu swego kalectwa
Edzio korzysta w całej pełni
z tego wyjątkowego prawa 
do próżniactwa”.
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trzydzieści7. W dodatku rozmieszczano je nie-
równomierne. Najwięcej było ich w wojewódz-
twach zachodnich i centralnych, a o wiele mniej 
w południowych i wschodnich8. Obowiązek 
szkolny obejmował niepełnosprawne dzieci tylko 
w wypadku, gdy w pobliżu miejsca ich zamiesz-
kania znajdował się odpowiedni zakład. Utwo-
rzone placówki pomagały zatem nielicznym, co 
rzutowało na sytuację dziesiątek tysięcy małolet-
nich inwalidów w Polsce – większość z nich już od 
wczesnego wieku dziecięcego z powodu braku 
dostępu do edukacji była skazana na wyklucze-
nie społeczne. W najlepszym wypadku opiekę 
nad nimi sprawowała rodzina i krewni, zwykle 
bez żadnego przygotowania w tym kierunku.

Istnieje stereotyp, zgodnie z którym w odnie-
sieniu do pisarstwa Schulza konteksty inter-
pretacyjne związane z tłem społecznym epoki 
dwudziestolecia międzywojennego są mało 
przydatne – może z wyjątkiem obrazu przemian 
zachodzących w mitycznym Drohobyczu wsku-
tek ekspansji kapitalizmu. A tymczasem należy 
się do nich odwoływać także w innych oko-
licznościach. Pod tym względem opowiadania 
Dodo i Edzio stają się smutnym potwierdzeniem 
rzeczywistości międzywojnia. Schulz w całości 
poświęca je tytułowym niepełnosprawnym po-
staciom, czym w pewnym sensie je nobilituje. 

Dodo to niedorozwinięty intelektualnie mężczy-
zna, kuzyn narratora-bohatera o imieniu Józef. 
Jego ułomność widać już na pierwszy rzut oka 
– dowodem kalectwa jest nienaturalnie duża 
głowa. Narrator ironizuje, stwierdzając, że ka-
pelusz Doda „na rozmiar jego czaszki musiał 
być specjalnie sporządzony”9. Dalej wyjaśnia:
„Dodo przebył był raz dawno, w dzieciństwie jesz-

7 J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo.

Wybrane zagadnienia, wyd. 4 zm., Kraków 2004, s. 67.
8 Z. Sękowska, Pedagogika..., op. cit., s. 173.
9 B. Schulz, Dodo, [w:] idem, Opowiadania. Wybór 

esejów i listów, oprac. J. Jarzębski, wyd. 2 przejrz. 
i uzup., Wrocław 1998, s. 291.

cze, jakąś ciężką chorobę mózgu, podczas której
leżał wiele miesięcy bezprzytomny, bliższy śmier-
ci niż życia, a gdy w końcu mimo to wyzdrowiał –
okazało się, że był już niejako wycofany z obiegu,
nie należał do wspólnoty ludzi rozumnych”10.

Zatem bohater został dotknięty upośledze-
niem, kiedy był dzieckiem, wskutek poważnej
choroby. Nieszczęście to pozbawiło go możli-
wości normalnego funkcjonowania w społe-
czeństwie. Mimo ułomności Dodo ma intere-
sujący wyraz twarzy, co frapuje Józefa:
„Rysy jego formowały się na tych przeżyciach, któ-
re przechodziły mimo niego, antycypowały jakąś
nieurzeczywistnianą biografi ę, która zarysowana 
zaledwie w sferze możliwości modelowała i rzeź-
biła to oblicze w iluzoryczną maskę wielkiego tra-
gika, pełną wiedzy i smutku wszystkich rzeczy”11.

Zacytowane słowa są wyrazem sarkazmu narra-
tora, który z bezradnością patrzy na Doda, będąc
świadomym jego niezrealizowanego potencjału.
Głębokość upośledzenia dobitnie potwierdzają 
kompetencje komunikacyjne bohatera. Męż-
czyzna umie mówić, ale robi to z ogromnym wy-
siłkiem, posługując się pojedynczymi sylabami
i nie potrafi ąc nawiązać kontaktu wzrokowego
z interlokutorem. Sens jego wypowiedzi sprowa-
dza się do elementarnych znaczeń, w dodatku
odnoszących się wyłącznie do teraźniejszości.
Niedostatki werbalnej ekspresji Doda uzupełnia 
bogata mimika i gestykulacja:
„Niekiedy udawało mu się utrzymać rozmo-
wę jeszcze parę pytań dalej, poza ten zakres,
a to dzięki zasobowi wyrazistych min i gestów,
którymi rozporządzał, a które wskutek swej
wieloznaczności oddawały mu uniwersalne 
zasługi, wypełniając luki artykułowanej mowy 
i podtrzymując swą żywą mimiczną ekspresją 
sugestię rozumnego rezonansu”12. 

10 Ibidem, s. 292.
11 Ibidem, s. 294.
12 Ibidem, s. 292.
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Takie zachowanie świadczy o tym, że ułomny 
chce nawiązać kontakt z otoczeniem, ale nie wie,
jak to zrobić – być może dlatego, że nikt go tego
nie nauczył. Postawiony w takiej sytuacji próbu-
je zatrzymać uwagę rozmówców, wykorzystując
komunikację niewerbalną. Narrator stwierdza,
że przebywający wśród ludzi inwalida odgrywa 
zwykle rolę „statysty i biernego obserwatora”13.
Wszystko to dowodzi, że Dodo jest ciekawy świa-
ta, ale w swoich odkryciach napotyka trudną do
przekroczenia barierę, gdyż nie potrafi  porozu-
miewać się z ludźmi – i wielce prawdopodobne
staje się to, że jego egzystencja wyglądałaby zu-
pełnie inaczej, gdyby w okresie szkolnym ktoś
pomógł mu wykształcić tę umiejętność.

Tymczasem bohater żyje monotonią codzien-
ności, pozostając człowiekiem całkowicie bez-
czynnym. Na szczęście nie cierpi, bo nie ma 
świadomości swojego upośledzenia:
„Myliłby się, kto by sądził, że Dodo sprzeciwiał się
wewnętrznie temu stanowi rzeczy. Przyjmował
go z prostotą jako właściwą sobie formę życia, bez
zdziwienia, z rzeczową zgodą, z poważnym opty-
mizmem, i urządzał się, aranżował szczegóły 
w granicach tej bezzdarzeniowej monotonii”14.

Dodo codziennie rano wychodzi na spacer i zwra-
ca uwagę złośliwych gapiów, głównie dzieci. Do-
świadcza z ich strony dokuczliwości, co opacznie
interpretuje jako przyjazne zainteresowanie. Ten
przejmujący obraz przedstawia kolejny problem
osób upośledzonych umysłowo: konieczność zor-
ganizowania dla nich opieki w ciągu dnia.

Wiele do życzenia pozostawiają także warunki
bytowe kaleki. Dodo mieszka w niewielkim lo-
kum wraz z rodzicami, Hieronimem i Retycją,
oraz kuzynką Karolą. Jego ojca również należy 
uznać za ułomnego, choć nie zawsze taki był.
Józef wyjaśnia, iż „ci, którzy go znali za młodu,

13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 293.

twierdzili, że ten niepohamowany temperament 
nie znał żadnych hamulców, względów i skrupu-
łów. Z satysfakcją mówił nieuleczalnie chorym
o czekającej ich śmierci. Z wizyt kondolencyjnych
korzystał, by przed skonsternowaną rodziną pod-
dawać ostrej krytyce żywot zmarłego, po którym
jeszcze łzy nie obeschły. Ludziom, ukrywającym
jakieś przykre i drażliwe sprawy osobiste – wypo-
minał je głośno i urągliwie. Ale pewnej nocy po-
wrócił z podróży cały zmieniony i nieprzytomny 
ze strachu, usiłując schować się pod łóżko”15.

Odtąd okrutny Hieronim porzucił podejrzane in-
teresy i wycofał się z życia. Wydarzenia z jednego
dnia tak bardzo go poraziły, że zapadł na chorobę
psychiczną i stracił kontakt z otoczeniem, zamy-
kając się w czterech ścianach swojego mieszka-
nia. Traumatyczne doświadczenie sprawiło po-
nadto, że całkowicie przestał zajmować się synem:
„Wuj Hieronim i Dodo żyli w tym ciasnym miesz-
kaniu niejako mimo siebie, w dwóch różnych dy-
mensjach, które się krzyżowały, nie tangując się.
Oczy ich, gdy spotkały się ze sobą, szły dalej poza 
siebie, jak u zwierząt dwu różnych i dalekich ga-
tunków, które nie dostrzegają się wcale”16.

W takiej sytuacji ciotka Retycja opiekuje się
dwoma mężczyznami z upośledzeniem umy-
słowym. Dźwigając ten ciężar w pojedynkę,
znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Nie
może zaznać spokoju nawet w nocy, ponieważ
jej syn cierpi na bezsenność. Oto jak Józef pod-
sumowuje przykrą egzystencję Doda:
„W ciele Doda, w tym ciele półgłówka ktoś sta-
rzał się bez przeżyć, ktoś dojrzewał do śmierci
bez okruszyny treści”17.

Kolejną niepełnosprawną postacią Schulza 
jest tytułowy bohater opowiadania Edzio. To 
dwudziestokilkulatek o bezwładnych nogach.

15 Ibidem, s. 298.
16 Ibidem, s. 297.
17 Ibidem, s. 299.
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Narrator zjadliwie opisuje deformację ciała 
młodzieńca: o ile od pasa w górę jest on w pełni 
sprawny, a nawet atletyczny, o tyle jego nogi są 
zniekształcone i całkowicie bezwładne:
„Edzio ma skłonność do korpulencji, jednako-
woż nie do tej gąbczastej i miękkiej formy, ale 
raczej do atletycznej i muskularnej odmiany. 
Jest on silny w ramionach jak niedźwiedź, cóż 
z tego, kiedy nogi jego całkiem zwyrodniałe 
i bezkształtne są niezdatne do użytku”18.

Celnym komentarzem do przytoczonego opisu 
jest stwierdzenie zawarte w Słowniku schul-
zowskim: „w tej ułomnej ludzkiej formie sku-
pione zostały ponad potrzebę cechy «męskie» 
[…], ale jest to męskość bezsilna, jałowa, za-
mknięta w sobie”19.

Edzio chodzi o kulach. Brak wózka inwalidz-
kiego sprawia, że przestrzeń jego życia ograni-
cza się do niewielkiego lokum. Bohater dźwiga 
swoje ciało tylko za pomocą rąk i klatki piersio-
wej. Aby jego organizm był zdolny do wytrzyma-
nia takiego obciążenia, mężczyzna musi ćwi-
czyć sprawne mięśnie:
„Edzio stoi w swym pokoju do połowy obnażony 
i gimnastykuje się ciężarkami. Potrzebuje on 
dużo sił, w dwójnasób dużo sił w ramionach, 
które zastępują bezwładne nogi, i dlatego ćwiczy 
gorliwie, ćwiczy potajemnie całymi nocami”20.
Poruszając się o własnych siłach, Edzio co-
dziennie udaje się do pobliskiego sklepu, 
znajdującego się na dole kamienicy, w której 
mieszka. Kupuje tam gazetę, a następnie wra-
ca do domu i dokładnie czyta każdą jej stronę. 
Po zakończeniu lektury wycina interesujące go 
fragmenty i umieszcza je w swojej księdze. Ja-
rzębski zauważa, że zajęcie tego inwalidy łączy 

18 B. Schulz, Edzio, [w:] idem, Opowiadania..., op. cit., 
s. 300.

19 Edzio, [w:] W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek (red.), 
Słownik schulzowski, Gdańsk 2003, s. 97.

20 B. Schulz, Edzio, op. cit., s. 306.

skrzętną pracowitość z brakiem praktycznego
sensu21, wszakże bohater spędza swój wolny 
czas całkowicie bezproduktywnie. Omawiana 
scena eksponuje zatem następny problem spo-
łeczny: konieczność przygotowania do zawodu
niepełnosprawnych, którzy są zdolni do za-
trudnienia. Edzio mógłby przecież pracować,
o ile miałby zapewnione odpowiednie warunki
i możliwość wykonywania zajęcia na siedząco.

Tymczasem narrator z sarkazmem usiłuje
przekonać czytelnika, że bohater odczuwa sa-
tysfakcję z prowadzonego stylu życia:
„W cieniu swego kalectwa Edzio korzysta w ca-
łej pełni z tego wyjątkowego prawa do próżniac-
twa i w cichości ducha zadowolony jest ze swo-
jej prywatnej niejako, indywidualnie zawartej
transakcji z losem”22.

Za drugą formę rozrywki bohatera można uznać
nocne podglądanie Adeli, młodej i atrakcyjnej
służącej z domu Józefa. Wymaga to od niego
heroicznego wysiłku, gdyż najbliżsi, w celu za-
pobiegnięcia takim „eskapadom”, chowają mu
na ten czas kule. Edzio wychodzi więc z domu,
czołgając się, i w ten sposób dostaje się pod
okno kobiety, która zajmuje pokój na parterze.
Bohater ma zwyczaj obserwować ją przez szy-
bę. „Jak wielki biały pies zbliża się w czworo-
nożnych przysiadach, w wielkich szurgających
skokach po dudniących deskach ganku i już
jest przy oknie Adeli. Jak co nocy, przyciska swą 
bladą, tłustą twarz z bolesnym grymasem do
lśniącej od księżyca szyby i mówi coś płaczliwie,
natarczywie, opowiada z płaczem, że mu zamy-
kają na noc kule do szafy i teraz musi biegać po
nocach jak pies na czworakach”23.

Powyższy fragment pokazuje kolejny poważny 
problem osób niepełnosprawnych, jakim jest 

21 J. Jarzębski, Schulz, op. cit., s. 181.
22 B. Schulz, Edzio, op. cit., s. 301.
23 Ibidem, s. 307.
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brak możliwości nawiązywania relacji z płcią 
przeciwną, tworzenia związków i naturalne-
go zaspokajania popędów seksualnych. Z tego
powodu sfrustrowany Edzio poszukuje zastęp-
czych sposobów zdobycia satysfakcji erotycz-
nej. Młodzieniec cierpi tym bardziej, że nie
ma szans na poznanie jakiejkolwiek kobiety.

Relacje w rodzinie kaleki również pozostawiają 
wiele do życzenia. Józef enigmatycznie wyjawia,
że „panuje tam między nim a rodzicami jakiś
bardzo poważny rozdźwięk, którego tło i podło-
że nie są znane”24. Jego konsekwencją stają się 
częste awantury. Możliwe, że przedmiot sporu 
stanowią grzechy Edzia, czyli jego nocne „wy-
cieczki” pod okno Adeli25. W efekcie bohater 
doświadcza ze strony najbliższych (szczególnie 

24 Ibidem, s. 302.
25 Edzio, [w:] W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek (red.),

Słownik..., op. cit., s. 98.

ojca) przemocy fi zycznej. Józef komentuje te
zajścia ironicznie, przedstawia bowiem cier-
pienie kaleki jako ciekawe widowisko:
„Słuchamy tego wstrząśnięci i pełni wstydu,
ale i niesamowitej satysfakcji, jaka budzi się
na myśl o dzikim i fantastycznym gwałcie doko-
nanym na osobie atletycznego, choć w nogach
bezwładnego młodzieńca”26.

Prezentując ułomne postaci Schulzowskich
opowiadań, nie należy zapominać o Tłui27, 
obłąkanej żebraczce pojawiającej się w Sierp-
niu, a później przywołanej jeszcze w Komecie. 
Chociaż nie została ona scharakteryzowana 
tak obszernie jak Dodo i Edzio, jej kreacja jest 
niezwykle sugestywna. Narrator prezentuje ją 
jako kobietę o odrażającym wyglądzie:

26 B. Schulz, Edzio, op. cit., s. 303.
27 Kobieta ta miała pierwowzór w mieszkance Drohobycza.

J. Ficowski, Regiony..., op. cit., s. 70.

rys. Bruno Schulz, Adela [i Edzio] (ok. 1935)
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„Tłuja siedzi przykucnięta wśród żółtej poście-
li i szmat. Wielka jej głowa jeży się wiechciem 
czarnych włosów. Twarz jej jest kurczliwa jak 
miech harmonii. Co chwila grymas płaczu
składa tę harmonię w tysiąc poprzecznych fałd, 
a zdziwienie rozciąga ją z powrotem, wygładza 
fałdy, odsłania szparki drobnych oczu i wilgot-
ne dziąsła z żółtymi zębami pod ryjowatą, mię-
sistą wargą. Mijają godziny pełne żaru i nudy, 
podczas których Tłuja gaworzy półgłosem, 
drzemie, zrzędzi z cicha i chrząka. Muchy ob-
siadają nieruchomą gęstym rojem”28.

Obłąkana bohaterka, nieświadoma swoich poczy-
nań, staje się aktorką tragikomicznego monodra-
matu: „na jakimś odległym placu wariatka Tłuja, 
doprowadzona do rozpaczy dogadywaniem mal-
ców, zaczynała tańczyć swoją dziką sarabandę, pod-
rzucając wysoko spódnicę ku uciesze gawiedzi”29.

Warto się zastanowić nad stosunkiem narratora 
do Doda, Edzia i Tłui, ludzi bez wątpienia nie-
szczęśliwych. Jego postawa sprawia wrażenie 
zastanawiająco beztroskiej i wzbudza niepokój. 
Józef wydaje się nie przejawiać empatii i nie 
uwzględniać cierpienia, jakiego doświadcza-
ją ułomni – w zamian skupia się natomiast na 
behawiorystycznym opisie30. Dzieje się tak dla-
tego, że w twórczości Schulza ludzka niedosko-
nałość staje się materią w szczególnym stanie 
skupienia, która została wynaturzona za sprawą 
nieujarzmionych mocy przyrody. Jerzy Ficowski 
zauważa, że „w tej predylekcji do elementów ży-
ciowych deformacji tkwi nie tylko przerażenie 
rzeczywistością, ale jednocześnie nieobca sur-

28 B. Schulz, Sierpień, [w:] idem, Opowiadania..., op. cit., 
s. 7–8.

29 B. Schulz, Kometa, [w:] idem, Opowiadania..., op. cit., 
s. 353.

30 Schulzowscy bohaterowie jawią się jako wyraźnie
zdeprecjonowani, gdy zestawić ich np. z postaciami 
Pieśni kalekujących Bolesława Leśmiana, ludźmi
niedoskonałymi fizycznie, ale mimo to posiadającymi
godność i podejmującymi życiowe wyzwania.

realizmowi teratofi lia, głębokie zafascynowanie
istnieniem form kuriozalnych, podważających
sztywne reguły rzeczywistości”31.

Stąd pisarz traktuje kalectwo jako stan, w któ-
rym ciało przybiera fascynujące kształty. Te-
ratofi lia to pociąg erotyczny do osób zdefor-
mowanych fi zycznie. Tego rodzaju dewiacja 
seksualna bez cienia wątpliwości tutaj nie wy-
stępuje. Ficowski na pewno miał na myśli nie 
teratofi lię, tylko teratologię – naukę badającą 
wady rozwojowe i potworności u ludzi i zwie-
rząt32. Podsumowując, należy stwierdzić, że
autor Sklepów cynamonowych chętnie kreuje
niepełnosprawnych bohaterów, ponieważ sta-
nowią oni podnietę do budowania interesują-
cych opisów. Poza tym warto przytoczyć opinię
Jarzębskiego, który uważa, że „kalectwo wy-
raźnie intryguje Schulza, budzi jego niepokój,
jest bowiem groteskowym uszczupleniem oso-
by, zachwianiem jej fi zycznych proporcji, inge-
rencją w jej wewnętrzną kompozycję”33.

Czy jednak Schulzowski narrator rzeczywiście
odczuwa satysfakcję, gdy z sarkazmem wypowia-
da się o niepełnosprawnych albo przygląda ich
zdeformowanym ciałom? Przecież jego ironia 
przesiąknięta jest goryczą, która odznacza się
tym, że często staje się wyrazem ludzkiej bezsil-
ności w obliczu nierozwiązywalnych problemów.
Wszakże Józef to głęboko wrażliwy młodzieniec
i trudno byłoby go podejrzewać o naigrawanie
się z krzywdy bliźnich. Nade wszystko zaś jego
wypowiedzi wskazują na szereg trudności, jakie
napotykają osoby ułomne: brak dostępu do szkół
specjalnych, fachowej opieki i sprzętu ortope-
dycznego, negatywna postawa otoczenia, które
nie akceptuje odmienności, kłopoty w zagospo-
darowaniu wolnego czasu, złe warunki mieszka-

31 J. Ficowski, Regiony..., op. cit., s. 71.
32 Zob. Teratologia, [w:] M. Bańko (red.), Słownik wyrazów 

obcych, Warszawa 2005, s. 1249.
33 J. Jarzębski, Schulz, op. cit., s. 181.



Schulz XXI 45

niowe, bariery w komunikacji, niezaspokojenie 
potrzeby bezpieczeństwa, wreszcie brak per-
spektyw na nawiązywanie wartościowych relacji 
i tworzenie związków. Wymienione problemy 
są obecne implicite w opowiadaniach Dodo
i Edzio. Narrator, nie nazywając ich po imieniu
i ukazując je pośrednio, za pomocą plastycznych
i nieraz pełnych ironii opisów, z wielką siłą od-
działywania przemawia do wyobraźni odbiorcy 
i wyraża swoje stanowisko w sprawie trudnej sy-
tuacji inwalidów.

Dziś z pewnością można powiedzieć, że choć
od czasów międzywojnia powstało wiele in-
stytucji pomagających niepełnosprawnym, to
przesłanie utworów Schulza nie straciło na 
ważności, ponieważ ułomni częstokroć zma-
gają się z tymi samymi przeciwnościami losu.
Co więcej, czytane współcześnie Sklepy cyna-
monowe i Sanatorium pod Klepsydrą stają się
atrakcyjne jako utwory oswajające ludzką nie-
doskonałość – w dobie powszechnego dążenia 
do perfekcjonizmu.                       

rys. Bruno Schulz, ilustracja do Sanatorium pod Klepsydrą


