
 

 

Bruno Schulz, "Spotkanie. Żydowski młodzieniec i dwie kobiety w zaułku miejskim", 1920, olej na tekturze, 53 x 70 cm, wł. 

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, fot. dzięki uprzejmości Muzeum Literatury 

Brunon Schultz był  znany przede wszystkim z dzieł literackich i 
rysunkowych pierwsza kompozycja olejna artysty odkryta została dopiero 
w 1992 roku. Relacje między mężczyznami a kobietami, pojawiają się w 
licznych szkicach i rysunkach. "Spotkanie. Żydowski młodzieniec i 
dwie kobiety w zaułku miejskim". 

https://culture.pl/pl/dzielo/bruno-schulz-spotkanie 

 

 

 

 

https://culture.pl/pl/dzielo/bruno-schulz-spotkanie


Bruno Schulz – rysownik, „Wiedza i Życie” 1964, nr 6. 

 

 

https://schulzforum.pl/pl/zalacznik/1964_wiedza_i_zycie_nr_6 

Bruno Schultz – rysownik emocji 

Ilustracje do własnych utworów 

 

Przyjazd Józefa na stację  
[„Z walizką w ręku”],  

ilustracja do opowiadania Sanatorium pod Klepsydrą 

/oryginał zaginął/ -  

druk w: Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz. – Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze "Rój", 1937. 

[repr. za: Ilustracje do własnych utworów / Bruno Schulz. Zebrał i opracował Jerzy Ficowski. – Warszawa: RePrint, 1992] 

http://www.brunoschulz.org/ill-44.htm 

 

https://schulzforum.pl/pl/zalacznik/1964_wiedza_i_zycie_nr_6
http://www.brunoschulz.org/ilustracje.html
http://www.brunoschulz.org/8-sanatorijum.html
http://www.brunoschulz.org/ill-44.htm


 

http://www.malarze.com/plobraz.php?id=731&l=pl 

 

 

Kataryniarz IV,  
ilustracja do opowiadania Księga, 1934 

ołówek, papier, 19,7 × 15,4 cm 
Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie 

ML.K. 207 
http://www.brunoschulz.org/ill-23.htm 

 

http://www.malarze.com/plobraz.php?id=731&l=pl
http://www.brunoschulz.org/01-knjiga.html
http://www.brunoschulz.org/ill-23.htm


 

Szkic do cliché-verre "Pielgrzymi", ok. 1920  
(ołówek/papier, 18×23,3) 

 

http://www.brunoschulz.org/kat468.html 

 

 

https://www.biogramy.pl/a/foto/autoportret-bruno-schulza-1 

http://www.brunoschulz.org/kat468.html
https://www.biogramy.pl/a/foto/autoportret-bruno-schulza-1


 

Bruno Schulz, obraz, Infantka i jej karły, z teki XIĘGA BAŁWOCHWALCZA, ok. 1922 

 

 
Odwieczna baśń (ideał) II (Xięga bałwochwalcza) – Bruno Schulz 



 
Pielgrzymi (Xięga bałwochwalcza) – Bruno Schulz 

 

 
Undula u artystów (Xięga bałwochwalcza) – Bruno Schulz 

  



„Było nas trzech” – te słowa zapisał w swoim 
pamiętniku Witold Gombrowicz i miał na myśli 
oprócz siebie Brunona Schulza i Stanisława 

Ignacego Witkiewicza, czyli pisarzy 
modernistów zmieniających ówczesny model 

literatury i kultury. 

Tygodnik Ilustrowany 
Warszawa / 28.04.1935 / Rok 76, Nr 17 

 

St. I. Witkiewicz o  Brunonie Schulzu. 

Poznałem Schulza przed dziesięciu laty. Pokazał mi wtedy swoje grafiki (drapografje). 
One to zostały mi w pamięci, podczas gdy obraz ich twórcy zniknął z niej, jak pyłek 
zwiany przez huragan. Dostałem później dwie takie sztuki od Stefana Szumana, prof. 
Uniw. Jag. (również wielbiciela sztuki graficznej i literatury Schulza) i mogłem się bliżej 
w nie wpatrzyć. Teraz odnowiliśmy znajomość, a raczej przyjaźń i miałem sposobność 
poznać go bliżej, po przeczytaniu „Sklepów cynamonowych”, które zrobiły na mnie 
wprost piorunujące wrażenie. 

Bruno Schulz do St. I. Witkiewicza 

Początki mego rysowania gubią się w mgle mitologicznej. Jeszcze nie umiałem mówić, 
gdy pokrywałem już wszystkie papiery i brzegi gazet gryzmołami, które wzbudzały 
uwagę otoczenia. Były to z początku same powozy z końmi. Proceder jazdy powozem 
wydawał mi się pełen wagi i utajonej symboliki. Około 6-go, 7-go roku życia powracał 
w moich rysunkach wciąż na nowo obraz dorożki z nastawioną budą, płoncymi 
latarniami, wyjeżdżającej z nocnego lasu. Obraz ten należy do żelaznego kapitału 
mojej fantazji, jest on jakimś punkiem węzłowym wielu uchodzących w głąb szeregów.  

Więcej na: http://retropress.pl/tygodnik-illustrowany/wywiad-brunonem-schulzem/ 

 

 

 

http://retropress.pl/category/tygodnik-illustrowany/
http://retropress.pl/tygodnik-illustrowany/wywiad-brunonem-schulzem/


Obejrzyj 

W stronę Schulza cz. 1. wmv 

https://www.youtube.com/watch?v=GtBXDK95BG8 

W stronę Schulza cz. 2. wmv 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFo22ShT-A0 

 

Film ten to wędrówka po wyobraźni Brunona Schulza. Wędrówka, w 

której zechcieli uczestniczyć najwybitniejsi polscy artyści 

 

Teledyski 

Muzyka: Zespół BRUNO SCHULZ 

Bruno Schulz - Pobawmy się w ludzi teraz (Official Video) 

https://www.youtube.com/watch?v=QM5fctdZrUQ 

BRUNO SCHULZ / Nawet z tobą / Official video 

https://www.youtube.com/watch?v=euAPVMcc_og 

BRUNO SCHULZ - Szybki świat [OFFICIAL VIDEO] 

https://www.youtube.com/watch?v=5ElTLqaN8wU 

BRUNO SCHULZ - Z bliska (Official video) 

https://www.youtube.com/watch?v=zoD6pcBVx-w 

BRUNO SCHULZ - Laura [OFFICIAL AUDIO] 

https://www.youtube.com/watch?v=qrwYsX1l5zs 

 

 

                                                     Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GtBXDK95BG8
https://www.youtube.com/watch?v=ZFo22ShT-A0
https://www.youtube.com/watch?v=QM5fctdZrUQ
https://www.youtube.com/watch?v=euAPVMcc_og
https://www.youtube.com/watch?v=5ElTLqaN8wU
https://www.youtube.com/watch?v=zoD6pcBVx-w
https://www.youtube.com/watch?v=qrwYsX1l5zs


 

 


