
Powtórka przed maturą 

Zostań w domu !  

Nie choć dzisiaj do sklepu ! 

Wyluzuj się i czytaj Sklepy 

cynamonowe ! 

 

https://www.dobreksiazkimag.pl/?p=39212 

 
   Jan Vermeer van Delft - Mleczarka 

Nie martw się!  

Jeszcze będzie pięknie! 

,,Dopóki ta kobieta z Rijksmuseum w 

namalowanej ciszy i skupieniu mleko z 

dzbanka do miski dzień po dniu przelewa, 

nie zasługuje Świat na koniec świata.’’ 

Vermeer – Wisława Szymborska 

 

 

 

https://www.dobreksiazkimag.pl/?p=39212


 
 

 

  

Gdybym odrzucając respekt przed Stwórcą, 
chciał się zabawić w krytykę stworzenia, 
wołałbym: mniej treści, więcej formy! Ach, 
jakby ulżył światu ten ubytek treści. Więcej 
skromności w zamierzeniach, więcej 
wstrzemięźliwości w pretensjach -panowie 
demiurdzy – a świat byłby doskonalszy! 

Sklepy cynamonowe – Bruno Schultz 

 

Gdzie należy szukać prawdy o człowieku? 

Gdzie tkwi prawda o jego twórczej sile? 

Brunon Schulz: 

 

Tytuł Sklepy cynamonowe 
to symbol 

niedoścignionego pragnienia, coś co kusi, a jest 
zakazane. Te sklepy mają zapachy i kolory, które 
pobudzają wyobraźnię, mają swoją magię: 

„W taką noc niepodobna iść Podwalem ani żadną 
inną z ciemnych ulic […] i nie przypomnieć sobie, że 
o tej późnej porze bywają czasem jeszcze otwarte 
niektóre z owych osobliwych a tyle nęcących 
sklepów, o których zapomina się w dnie zwyczajne. 
Nazywam je sklepami cynamonowymi dla ciemnych 
boazeryj tej barwy, którymi są wyłożone. Te 
prawdziwie szlachetne handle, w późną noc 
otwarte, były zawsze przedmiotem moich gorących 
marzeń”. 

Brunon Schultz ,, Sklepy cynamonowe’’. 

 



 

Ilustracja ze zbioru opowiadań Bruno Schulza Sklepy cynamonowe. 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Bruno_Schulz_-_Sklepy_cynamonowe_3.jpg 

 

Myśl przewodnia: Konfrontacja przeszłości, teraźniejszości i 
przyszłości – nostalgia za światem utraconym. 

 

Wspomnienia z dzieciństwa, wzbogacone wyobraźnią i fantazją. Czytając stajemy 
się świadkiem wędrówki przez labirynty tajemniczego  miasta, a bohater błądzi 
w poszukiwaniu sklepów cynamonowych – symbolu niedoścignionego 
pragnienia, zakazanego, a kuszącego rejonu, pełnego egzotyki. Towarzyszą 
temu:  lęk, poczucie winy i strach przed karą. Bohater trafia w podwoje szkoły, w 
której podgląda ożywione woskowe figury, lekcję rysunków. Ociera się o 
mieszkanie dyrektora – teren zakazany, z którym kojarzą się strach i oczy córki 
dyrektora – młodzieńczy symbol erotyzmu. Opowiadanie kończy się fantastyczną 
wizją jazdy dorożką przez przestworza – czymś na kształt zaczarowanego lotu 
wśród chmur w czasie „świętej nocy”. Kolejną obsesją Schulza jest kobieta – 
zawsze demoniczna, władcza i właśnie dlatego fascynująca. Dominuje nad 
mężczyzną – jak służąca Adela nad ojcem lub ciotka Agata nad wujkiem Markiem. 

 Bohaterowie 
Ojciec - Jakub,  Syn- Józef, Adela – służąca. 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Bruno_Schulz_-_Sklepy_cynamonowe_3.jpg


Mity, symbole, archetypy. 

 „Mityzacja”   – przekształcanie czegoś w mit lub w legendę, tworzenie mitów 
wokół kogoś lub czegoś.  

Schulz nazwał własną metodę twórczą mityzacją rzeczywistości (w eseju pod 
takim właśnie tytułem). Napisał o swoich opowiadaniach: 

,,W książce tej podjęto próbę wydobycia dziejów pewnej rodziny, pewnego 
domu na prowincji, nie z realnych zdarzeń, charakterów czy prawdziwych losów, 
lecz poszukując ponad nimi mitycznej treści, sensu ostatecznego owej historii”. 

Autor nawiązuje do mitów i archetypów, odwołuje się do symboli biblijnych i 
filozofii i motywów ( np.: labirynt), używając poetyckiego języka:  

 mit ojca, który w żydowskiej rodzinie ( Schultz był Żydem) zajmował uprzywilejowaną 
pozycję i którego losy opisane w opowiadaniach odwołują się do postaci i wydarzeń z 
Biblii ( ma na imię Jakub, jest jak patriarcha z Księgi Rodzaju, natchniony jak prorok 
Izajasz, władca ptasiego królestwa opow. ,, Ptaki’’ -  jak Noe – arka , przemiana w 
robaka rozdz. Karakony -  jak Hiob – który upokorzony przez los czuł się jak robak ). 

 archetyp ojca – autorytet moralny i religijny, głowa rodziny, podobny do boga lub 
demiurga; 

 kobieta – symbol erotyzmu, fascynująca, tajemnicza, niebezpieczna i  dominująca nad 
mężczyzną, posiadająca władzę nad jego żądzami ( służąca Adela nad ojcem, ciotka 
Agata nad wujkiem Markiem);  

 dzieciństwo – ukazane jako najważniejszy etap rozwoju człowieka, na który mają 
wpływ przeżycia z dzieciństwa i pozostają w jego psychice na zawsze; 

 Miejsce – miasteczko kresowe Drohobycz  ukazane  jako miejsce szare, nudne, 
„odcięte od cywilizacji”, ale tajemnicze i mroczne, gdzie łatwo się  Łatwo się zgubić i  
przestraszyć, bo jest jak labirynt lub miasto ze snu.   Są tu „ulice podwójne, ulice 
sobowtóry, ulice kłamliwe i zwodne”… „Stare domy, polerowane wiatrami wielu dni, 
zabarwiały się refleksami wielkiej atmosfery, echami, wspomnieniami barw”, „okna, 
oślepione blaskiem pustego placu, spały; balkony wyznawały niebu swą pustkę; 
otwarte sienie pachniały chłodem i winem”. 

 księga – symbol wszelkiej wiedzy – która jest kalendarzem,  zapamiętanego z 
dzieciństwa, a nawet… albumu ze znaczkami („markownika” w opowiadaniu Wiosna 
ze zbioru Sanatorium Pod Klepsydrą).  

Przekroczywszy pewien punkt napięcia, przypływ 

zatrzymuje się i cofa, atmosfera gaśnie i przekwita, 

możliwości więdną i rozpadają się w nicość, oszalałe 

szare maki ekscytacji rozsypują się w popiół. 
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Wywiad z Brunonem Schulzem 

 

Bruno Schulz do St. I. Witkiewicza. 

Do jakiego rodzaju należą „Sklepy cynamonowe” ? Jak je zaklasyfikować? 
Uważam „Sklepy” za powieść autobiograficzną. Nie dlatego tylko, że jest pisana 
w pierwszej osobie i że można w niej dopatrzeć się pewnych zdarzeń i przeżyć z 
dzieciństwa autora. Są one autobiografią albo raczej genealogią duchową, 
genealogią kat exochen, gdyż ukazują rodowód duchowy aż do tej głębi, gdzie 
uchodzi on w mitologię, gdzie gubi się w mitologicznym majaczeniu. Zawsze 
czułem, że korzenie indywidualnego ducha, dostatecznie daleko w głąb ścigane, 
gubią się w mitycznym jakimś mateczniku. To jest dno ostateczne, poza które 
niepodobna już wyjść. 

Sklepy cynamonowe” dają pewną receptę na rzeczywistość, statuują pewien 
specjalny rodzaj substancji. Substancja tamtejszej rzeczywistości jest w stanie 
nieustannej fermentacji, kiełkowania, utajonego życia. Niema przedmiotów 
martwych, twardych ograniczonych. Wszystko dyfunduje poza swoje granice, 
trwa tylko na chwilę w pewnym kształcie, ażeby go przy pierwszej sposobności 
opuścić. W zwyczajach, w sposobach bycia tej rzeczywistości przejawia się 
pewnego rodzaju zasada – pan – maskarady. Rzeczywistość przybiera pewne 
kształty tylko dla pozoru, dla żartu, dla zabawy. Ktoś jest człowiekiem, a ktoś 
karakonem, ale ten kształt nie sięga istoty, jest tylko rolą na chwilę przyjętą, tylko 
naskórkiem, który za chwilę zostanie zrzucony. Statuowany tu jest pewien 
skrajny monizm substancji, dla której poszczególne przedmioty są jedynie 
maskami. Życie substancji polega na zużywaniu niezmiernej ilości masek. Ta 
wędrówka form jest istotą życia. Dlatego z substancji tej emanuje aura jakiejś 
pan-ironji. Obecna tam jest nieustannie atmosfera kulis, tylnej strony sceny, 
gdzie aktorzy po zrzuceniu kostiumów zaśmiewają się z patosu swych ról. W 
samym fakcie istnienia poszczególnego zawarta jest ironia, nabieranie, język po 
błazeńsku wystawiony. (Tu jest zdaje mi się pewien punkt styczny między 
„Sklepami” a światem Twych kompozycji malarskich i scenicznych.) 

 

 

http://retropress.pl/category/tygodnik-illustrowany/


Więcej 

http://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c166-
dwudziestolecie/sklepy-cynamonowe-brunona-schulza 

Posłuchaj, Czytaj w przeglądarce lub pobierz audiobook 

https://lektury.gov.pl/lektura/sklepy-cynamonowe 

lub na: Bruno Schulz "Sklepy cynamonowe" audiobook 

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

 

Sklepy cynamonowe - streszczenie lektury 

https://www.youtube.com/watch?v=6xJJ9Z9Ftkk 

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

Kilka słów o "Sklepach cynamonowych" Brunona Schulza 

https://www.youtube.com/watch?v=XNKNC_7p0MY 

Bruno Schulz "Sklepy cynamonowe" - mityzacja rzeczywistości. 

https://www.youtube.com/watch?v=L5RqSCndNZA 

https://www.youtube.com/watch?v=XNKNC_7p0MY 

lekturek.pl  

Ulica krokodyli 

https://www.youtube.com/watch?v=P7eqrF71X1c 

ULICA KROKODYLI (1)- SCENA - "W SKLEPIE".mpg 

https://www.youtube.com/watch?v=j7RrK_XuTuQ 

Ptaki · Antoni Rot 

https://www.youtube.com/watch?v=mhFRBLcf3Xw 

Nemrod 

https://www.youtube.com/watch?v=MzGD6Wqevxc 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 
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