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„W tym czasie ojciec mój zaczął zapadać na 
zdrowiu”1 (s. 15). W ten sposób na karty Skle-
pów cynamonowych zostaje wprowadzona 
postać ojca głównego bohatera. Bohatera bę-
dącego narratorem całego zbioru opowiadań. 
Ojciec staje się centralną, najbardziej tajemni-
czą postacią Sklepów cynamonowych. Czy jego 
tajemniczość ma związek z chorobą, która go 
dotyka? W całym zbiorze nie znajdujemy odpo-
wiedzi, o jaką chorobę dokładnie chodzi. Na-
potykamy przeto informacje, które nie tyle dia-
gnozują przypadek choroby ojca, ile na różne 
sposoby go opisują: „spędzał dnie całe w łóżku” 
(s. 15), „bywał podniecony i skłonny do sprze-
czek” (s. 15), „oczy jego ciemniały, zaś na twarz 
przybladłą występował wyraz cierpienia czy ja-
kiejś występnej rozkoszy” (s. 16) – tyle informa-
cji już na samym wstępie. Obserwacje narrato-
ra (syna) sięgają również głębiej: „[…] myśl jego 
zapuszczała się tajnie w labirynty własnych 
wnętrzności. Wstrzymywał oddech i nasłuchi-
wał. I gdy wzrok jego wracał zbielały i mętny 

1 Wszystkie cytaty pochodzą z wydania: B. Schulz, Sklepy 
cynamonowe, Kraków, Wrocław 1984. Numery stron 
podaję w nawiasach.

z tamtych głębin, uspokajał go uśmiechem. Nie 
wierzył jeszcze i odrzucał jak absurd te urosz-
czenia, te propozycje, które nań napierały”  
(s. 17). Wraz z rozwojem fabuły nadchodzi jed-
nak moment, w którym ojciec przekracza próg 
wspomnianego absurdu i zarazem przystaje 
na zaskakujące propozycje, które nieświado-
mie sam tworzy, podpisując się poniekąd pod 
słowami francuskiego filozofa: „Czasem ab-
surd wyzwala”2. Pozostaje postawić dwa pyta-
nia. Pierwsze: skoro absurd wyzwala, to z cze-
go? I drugie: jeśli czasem, to kiedy? W świetle 
Sklepów cynamonowych oba te pytania są 
sprawą wielkiej wagi. Każde z nich zaś powią-
zane jest z sensem jako gwarantem zdrowego 
rozsądku.

Wróćmy do choroby ojca głównego bohatera. 
„Mój ojciec – wyznaje narrator – powoli zani-
kał, wiądł w oczach” (s. 18). Aby zaproponować 
oryginalne odczytanie Sklepów cynamono-
wych, sięgnijmy po współczesne teorie. To one 
pozwolą „zanikaniu/więdnięciu” ojca przyjrzeć 
się nie przez pryzmat zamierania jako takiego, 
lecz w kontekście – rozumianego po Deleuziań-
sku – procesu „stawania-się” (becoming). 

Claire Colebrook, badaczka prac Gilles’a 
Deleuze’a, dokładnie opisuje zagadnienie 
„stawania-się”. Pisze, że stawanie-się-niezau-
ważalnym (becoming-imperceptible) dąży do 
przekształcenia pojęcia wolności oraz pozwo-
lenia na wzbicie się ponad Ja. Proces stawania-
-się-niezauważalnym bowiem zmierza do po-
rzucenia punktu widzenia, z którego człowiek 
ocenia i porządkuje życie. Wolność, prawdziwa 
wolność, nie jawi się w tym przypadku – pod-
kreśla Colebrook – jako przeciwieństwo ko-
nieczności, przymusu, tych imperatywów, któ-
re ustala kultura pod postacią norm, zakazów,  

2 G. Bachelard, Miniatura, przekł. K. Mokry, T. Markiewka, 
„Literatura na Świecie” 9/1999, s. 155.

„Zwierzęta!  
Cel nienasyconej ciekawości, 
egzemplifikacje zagadki życia, 
jakby stworzone po to, 
by człowiekowi pokazać 
człowieka”. 
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nakazów, lecz w gruncie rzeczy jako przeci-
wieństwo restrykcyjnej i tym samym determinu-
jącej, stojącej ponad kulturą, natury. Problem 
ten odnajdujemy w cyklu opowiadań Schulza: 
„[…] zauważyliśmy u ojca po raz pierwszy na-
miętne zainteresowanie dla zwierząt. Była to 
początkowo namiętność myśliwego i artysty 
zarazem, […] zoologiczna sympatia kreatury 
dla pokrewnych, a tak odmiennych form ży-
cia […]. Dopiero w późnej fazie wzięła sprawa 
ten niesamowity, zaplątany, głęboko grzeszny 
i przeciw naturze obrót” (s. 23−24). Otóż praw-
dziwa wolność domaga się przezwyciężenia 
człowieka, natury człowieka, a zatem – afir-
macji życia, które wykracza poza ramy tego, co 
ludzkie. Stawanie-się-niezauważalnym zakłada 
linie lotu (lines of flight), ruch w stronę tego, co 
inne od dostrzegalnego: od tego, co ludzkie, 
w stronę tego, co zwierzęce (becoming-hybri-
d)3. Stawać-się-niezauważalnym to, innymi 
słowy, podlegać procesowi bycia-pomiędzy, 
bycia-niejednym. Czytamy odpowiednie frag-
menty: „Przykucnięty pod wielkimi poduszka-
mi, dziko nastroszony kępami siwych włosów, 
rozmawiał z sobą półgłosem, pogrążony cały 
w jakieś zawiłe wewnętrzne afery. Zdawać się 
mogło, że osobowość jego rozpadła się na wie-
le pokłóconych i rozbieżnych jaźni […]” (s. 18). 
„Czasem wdrapywał się na karnisz i przybierał 
nieruchomą pozę symetrycznie do wielkiego 
wypchanego sępa, […] z wzrokiem zamglonym 
i z miną chytrze uśmiechniętą trwał godzina-
mi, ażeby z nagła przy czyimś wejściu zatrzepo-
tać rękoma jak skrzydłami i zapiać jak kogut”  
(s. 20). Jakie są tego skutki? Przekraczając próg 
absurdu, ojciec odrzuca status człowieka, który 
umownie wyraża się za pomocą tego, co przyję-
ło się uznawać za nie-zwierzęce. „Węzeł po węź-
le odluźniał się od nas, punkt po punkcie gubił 
związki łączące go ze wspólnotą ludzką” (s. 21). 

3 C. Colebrook, Gilles Deleuze, London, New York 2002,  
s. 129. 

Deleuze i Guattari wyróżniają trzy typy zwie-
rząt. Do pierwszego zaliczają zwierzęta domo-
we, zindywidualizowane, tak zwane edypalne 
(„mój” kot, „mój” pies). Te zwierzęta – jak mó-
wią – „wpisują nas w narcystyczną kontempla-
cję”4, odsyłają, w psychoanalitycznym sensie, do 
kategorii „ojca”, „matki”, „młodszego brata” et 
cetera, których same są przedłużeniami. Drugi 
typ, ich zdaniem, stanowią zwierzęta ze szcze-
gólnymi cechami lub atrybutami. To zwierzęta 
występujące pod postaciami archetypów, wzor-
ców mitycznych, symboli narodowych. Trzeci 
typ natomiast obejmuje zwierzęta demonicz-
ne, poruszające się w grupach, niebezpieczne, 
impulsywne, stanowiące wielorakość (multi-
plicity). „Stawanie-się-zwierzęciem zawsze 
obejmuje grupę, […] mnogość”5. Odsyła ono do 
trzeciego typu zwierząt. Ten ostatni typ jest obec-
ny w Sklepach cynamonowych: „Razem z ptasią 
gromadą ojciec mój, trzepiąc rękoma, w przera-
żeniu próbował wznieść się w powietrze” (s. 26). 

Stawanie-się-zwierzęciem jest wyjątkową po-
dróżą, o której przebiegu i charakterze decyduje 
intensywność przeżyć. „To mapa intensywności, 
zbiór różnorodnych stanów, przeszczepionych 
człowiekowi szukającemu wyjścia. To twórcza li-
nia ucieczki, która nie ma wyrażać niczego poza 
sobą samą”6. Trzeci typ zwierząt jest odłączony 
od wspólnoty ludzkiej, wymyka się jej kulturze. 
Jego domeną jest skłonność do umknięcia. „De-
leuze i Guattari używają idei «stawania-się-zwie-
rzęciem», by opisać pozytywność oraz mnogość 
pożądania i afektu”7. Afekt nie jest już zależny od 
osoby, która go doświadcza. Podobnie pożądanie 

4 G. Deleuze, F. Guattari, A Thousand Plateaus. 
Capitalism and Schizophrenia, trans. B. Massumi, 
Minneapolis, London 2005, s. 240.

5 Ibidem, s. 239.
6 G. Deleuze, F. Guattari, Składniki ekspresji,  

przekł. P. Mościcki, [w:] Ł. Musiał, A. Żychliński (red.) 
Nienasycenie. Filozofowie o Kafce, Kraków 2011,  
s. 179–180.

7 C. Colebrook, Gilles Deleuze, op. cit., s. 134.
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nie podlega rozumowi człowieka. W Sklepach 
cynamonowych czytamy: „Niekiedy przez zapo-
mnienie zrywał się z krzesła przy stole i trzepiąc 
rękoma jak skrzydłami, wydawał pianie prze-
ciągłe […]. Potem, zawstydzony, śmiał się razem 
z nami i starał się ten incydent obrócić w żart” (s. 
26). Zadziwiająco wiele punktów stycznych! Ta 
korelacja naprowadza nas na zasadniczy trop: 
ojciec, stając-się-zwierzęciem, stając-się-niezau-
ważalnym, uosabia samo pragnienie rozprosze-
nia się, pragnienie wyjścia „poza” Ja. „A prze-
cież – jak mówi Bachelard czytający Hermanna 
Hessego – każdy sposób jest dobry, byle tylko wy-
dostać się z więzienia”8. O jakie więzienie chodzi 
w Sklepach cynamonowych? O «wiążącą» kon-

8 G. Bachelard, Miniatura…, op. cit., s. 155.

wencję, o prawdopodobieństwo, które zamyka 
człowieka w realizmie, a ściślej – w zasadach 
realizmu. 

Czytelnicy prac Deleuze’a i Guattariego w twór-
czości Schulza doszukają się pochwały me-
tamorfozy. Metamorfozy jako procesu, który 
pociąga za sobą nowe style percepcji. „Zobacz 
świat jako zwierzę, jako serię przejść zmierzają-
cych donikąd lub z punktu widzenia malejącego 
ciała”9. Fascynować się zwierzęciem to, innymi 
słowy, fascynować się światem widzianym na 
nowo (zmiana sposobu postrzegania, wybór 
czystego artyzmu). „To, co w nas najbardziej ar-

9 C. Colebrook, Gilles Deleuze, op. cit., s. 138.

Bruno Schulz, Kot, tynk, technika mieszana (1942)
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tystyczne, jest tym, co najbardziej zwierzęce”10 
– pisze Elizabeth Grosz. Być człowiekiem i być 
zwierzęciem – czyli odrzucić metaforę na rzecz 
transformacji. Podlec procesowi, który jest 
przejściem życia i jednocześnie śmiałym wyj-
ściem – ucieczką – poza antropocentryzm; „czuł 
się dobrze w tej ptasiej perspektywie” (s. 23).

„Gdybym, odrzucając respekt przed Stwórcą, 
chciał się zabawić w krytykę stworzenia, wo-
łałbym – mniej treści, więcej formy; Ach, jak 
by ulżył światu ten ubytek wstrzemięźliwości”  
(s. 32). Apoteoza formy, którą głosi ojciec, for-
my nadrzędnej w stosunku do treści, jest po-
rzuceniem instancji sensu, sensu, który formę 
przekształca w pojęcie. „Pojęcie samo – mówi 
Roland Barthes – jest zdeterminowane jako za-
razem historyczne i intencjonalne”11. Uwolnić 
formę od sensu to pozbawić ją przeszłości. „Sta-
jąc się formą, sens odsuwa swoją przygodność; 
staje się pusty, ubogi, wyparowuje historia, 
a pozostaje tylko litera”12. Litera, która wyzna-
cza początek nowej podróży, ruchu w kierunku 
przyszłości. 

Formy hybrydyczne – „Fascynowały go formy 
graniczne, wątpliwe i problematyczne” (s. 44) – 
są tematem rozważań ojca. Podobnie materia, 
która stanowi możliwość, samą możliwość, jak 
i to, co potencjalne (będące przeciwieństwem 
intencjonalnego). „Pozbawiona własnej inicjaty-
wy, lubieżnie podatna, po kobiecemu plastyczna, 
uległa wobec wszystkich impulsów – stanowi ona 
teren wyjęty spod prawa” (s. 34). Materia – prze-
strzeń anarchiczna. Nie bez powodu Deleuze 
i Guattari, krytycy materializmu dialektycznego, 
stawanie-się-niezauważalnym oraz stawanie-się-
-zwierzęciem sytuują obok stawania-się-kobietą. 

10 E. Grosz, Chaos, Territory, Art. Deleuze and the 
Framing of the Earth, New York 2008, s. 63.

11 R. Barthes, Mitologie, przekł. A. Dziadek, Warszawa 
2008, s. 250.

12 Ibidem, s. 249.

W ten sposób bowiem, by ogólnie rzec, wskazu-
ją na siłę przyciągania tego, co mniejszościowe, 
zewnętrzne, nadmierne, inne, a co zagraża na-
ruszeniem dotychczasowego porządku konstytu-
ującego podmiot uniwersalny, więc męski. 
W ujęciu Schulza, podobnie jak w filozofii De-
leuze’a i Guattariego, materia wyposażona jest 
w siłę tworzenia. „Mój ojciec był niewyczerpa-
ny w gloryfikacji tego przedziwnego elementu, 
jakim była materia. – Nie ma materii martwej 
– nauczał – martwota jest jedynie pozorem, 
za którym ukrywają się nieznane formy życia. 
Skala tych form jest nieskończona, a odcienie 
i niuanse niewyczerpane” (s. 35). Materia, o któ-
rej pisze Schulz, w filozofii Deleuze’a i Guatta-
riego odpowiadałaby ciału bez organów. Ciało 
bez organów „nie jest pomysłem ani pojęciem, 
lecz praktyką, zbiorem praktyk. […] Jest ono (za)
kresem”13. Nawiązuje do podłoża (substrate) 
stanowiącego płaszczyznę konsystencji (plane 
of consistency), nieuformowanego, niezorga-
nizowanego ciała. Przynosi alternatywne style 
istnienia i doświadczenia. Ciało bez organów, 
piszą francuscy poststrukturaliści, przypo-
mina jajko14. Zamiłowanie ojca do ptasich jaj 
– „Z wielkim nakładem trudu i pieniędzy spro-
wadzał ojciec z Hamburga, z Holandii, z afry-
kańskich stacyj zoologicznych zapłodnione jaja 
ptasie, które dawał do wylęgania ogromnym ku-
rom belgijskim” (s. 24) – w pewien sposób może 
stanowić dowód na jego pociąg do tego, co De-
leuze i Guattari nazywają ciałem bez organów, 
a co „rozrywa” ludzki organizm, naruszając 
jego konstrukcję, co ponadto pozostaje w cią-
głym procesie tworzenia się. 

13 G. Deleuze, F. Guattari, A Thousand Plateaus…, op. cit., 
s. 149–150.

14 Zob. K. Message, Body without Organs, [w:] A. Parr (ed.) 
The Deleuze Dictionary. Revision Edition, Edinburgh 
2010, s. 37–39. Zob. także: G. Deleuze, F. Guattari, Anti- 
-Oedipus, trans. R. Hurley, M. Seem, H.R. Lane, 
Minneapolis 2000, s. 19.  
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Demiurg, „ten wielki mistrz i artysta” (s. 37), czy-
ni materię niewidzialną, odbiera jej prawo do 
istnienia. Ten wielki mistrz i artysta wprowadza 
terror „niedościgłej doskonałości” (s. 35) – mówi 
ojciec. I w innym miejscu: „Czy przeczuwacie ból, 
cierpienie głuche, niewyzwolone, zakute w ma-
terię cierpienie tej pałuby, która nie wie, czemu 
nią jest, czemu musi trwać w tej gwałtem narzu-
conej formie, będącej parodią?” (s. 39). Deleuze 
i Guattari, filozofowie spod znaku nowego mate-
rializmu, wyjaśniają: „Ciało bez organów krzyczy 
w bólu: «Zrobili ze mnie organizm! Bezprawnie 
złożyli mnie! Ukradli moje ciało, które sąd Boga 
wyrywa z jego własnej immanencji, by zrobić 
z niego organizm, znaczenie, podmiot»”15. Ciało 
bez organów, ów stacjonarny silnik, chce two-
rzyć formy nowe, niezależne, wielorakie, łączące 
w sobie przeciwieństwa (problem hybrydy). For-
my, które przelewają się w sobie, formy w ruchu, 

15 Ibidem, s. 159.

fot. dr ak, „Nemrod” w Drohobyczu (2012) 

wolne, niesystemowe, buntujące się wobec woli 
Boga (ogółu). „Zrobili ze mnie organizm” – oni! 
– organizatorzy form życia i tożsamości! Deleuze 
i Guattari pozwalają filozofię ojca ze Sklepów cy-
namonowych odczytać w kategoriach ciała bez 
organów, hybrydy, materii rozrastającej się do 
przeróżnych form życia oraz jego licznych prze-
jawów; wszakże ojciec miał w zwyczaju analizo-
wać „nieskończoną skalę form i odcieni, jakie 
przybierała wielokształtna materia […], astralne 
ciasto, na pograniczu ciała i ducha” (s. 44−45) – 
płaszczyzna immanencji16.

„Pamiętałem w istocie tę inwazję karakonów, 
ten zalew czarnego rojowiska […]. Ach, te krzy-
ki grozy ojca, skaczącego z krzesła na krze-
sło z dzirytem w ręku. […] ojciec mój zdziczał 
zupełnie” (s. 85). Z biegiem akcji, jak czyta-
my, wstręt ojca do karakonów przeobraża się 
w fascynację, fiksację, co skutkuje radykalnymi 
zmianami, jakie zachodzą w jego postępowa-
niu. „Zaczął nas unikać. Krył się dzień cały po 
kątach, w szafach, pod pierzyną” (s. 86). „Po-
dobieństwo do karakona występowało z dniem 
każdym wyraźniej – mój ojciec zamieniał się 
w karakona” (s. 86). Można powiedzieć, że 
dostając się do roju karakonów, ojciec kończy 
swoje istnienie. Przestaje egzystować w re-
jestrze tego, co ludzkie. Odtąd, co rzutuje na 
interpretację tekstu, ludzkie oko nie zauwa-
ża jego obecności (becoming-imperceptible); 
„Ojca już wówczas nie było” (s. 83).

16 „[…] płaszczyzna immanencji jest przedfilozoficzna  
i obywa się już bez pojęć, implikuje ona swego rodzaju 
eksperymentowanie, polegające na poszukiwaniu po 
omacku, a jej projekt odwołuje się do środków niedających 
się zaakceptować, mało racjonalnych i rozumnych.  
Są to środki pochodzące ze sfery snu, procesów 
patologicznych, doświadczeń ezoterycznych, upojenia  
i ekscesu. Biegnie się po płaszczyźnie immanencji  
w stronę horyzontu; powraca się z czerwonymi oczyma, 
nawet jeśli są to oczy ducha”. G. Deleuze, F. Guattari,  
Co to jest filozofia?, przekł. P. Pieniążek, Gdańsk 2000, 
s. 50. 
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Ojciec „powraca” w ostatnim opowiadaniu 
zbioru, w którym konfrontuje się z hucznie 
przybywającymi do jego sklepu ludźmi. Prze-
pływ zmasowanego tłumu wzbudza w nim 
strach i agresję. Aż nagle: „zaroiło się niebo 
jakąś kolorową wysypką, osypało się falują-
cymi plamami” (s. 104) – ptakami dwugło-
wymi, wieloskrzydłowymi, kalekimi, niby 
wypchanymi, jednoskrzydłowymi. W tej sce-
nerii można doszukać się ptaków pozbawio-
nych wewnętrznego życia, których energia 
(duch) przemieniła się w przeróżne formy 
ich dziwnego upierzenia, samoistne formy 
ich jestestw; „te papierowe, ślepe ptaki nie 
mogły już poznać ojca. […] nie słyszały go i nie 
widziały” (s. 105). Dlatego finalnie wszystkie 
giną od ciosów, które zadane są im przez 
kamienie – martwą materię. Ulegają wypad-
kom, rozpadowi. Martwa materia pochłania 
je bez reszty. Ojcu pozostaje powrócić do 
świata żywych. 

„Zwierzęta! Cel nienasyconej ciekawości, eg-
zemplifikacje zagadki życia, jakby stworzo-
ne po to, by człowiekowi pokazać człowieka”  
(s. 48). Kończąc już, nie sposób nie poświęcić 
kilku słów Nemrodowi, pieskowi, który zjawił 
się w mieszkaniu narratora. Nemrod, psina 
nosząca dumne oraz waleczne imię, w kontrze 
do tego, co ludzkie, eksperymentując z rzeczy-
wistością, tworzy w sobie poczucie przynależ-
ności i relacyjności. Przynosi człowiekowi po-
twierdzenie tego, co od człowieka odmienne, 
co zaś pod wpływem różnych doświadczeń zwi-
ja się w kłębek, cofając się do swego prabytu, 
pulsującego w „plazmie, w […] nerwach” (s. 49) 
– w poczuciu strachu oraz gniewu połączonego 
z przyjemnością i siłą – otwiera przestrzenie 
pierwotne i wieczne, uświadamiając człowie-
kowi, skąd całe życie wzrasta. Co warte zaak-
centowania, przypadek Nemroda przeciwsta-
wia się ptakom, które pojawiają się w ostatniej 
scenie Sklepów cynamonowych, owym formom 

rys. Bruno Schulz, tzw. Autoportret z psem (ok. 1933),  
ilustracja do opowiadania Nemrod, 
[prawdopodobnie: portret Ludwika Hoffmana,  
siostrzeńca Schulza] 

niecielesnym kategorycznie odciętym od po-
tencjału życiowego, od życia samego w sobie; 
„wesołość rozpierająca ciało i rodząca potrze-
bę zgoła nowych, gwałtownych i ryzykownych 
ruchów – wszystko to przekupuje, przekonywa 
i zachęca do przyjęcia, do pogodzenia się z eks-
perymentem życia” (s. 49). Stąd jednym z głów-
nych tematów Sklepów cynamonowych, sądzę, 
jest ciało/życie i jego, przekraczające granice 
ludzkiego pojęcia wolności (granice realizmu), 
procesy stawania-się. Jak również jest nim 
ucieczka człowieka, który usilnie szuka wyjścia 
poza tradycyjną antropologię.                       l
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