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Az antipozitivista fordulat.
Bruno Schulz és Bergson

Bruno Schulz a pozitivista esztétika és világkép antitéziseként alakította ki 
poétikáját és világképét. Nem hirdetett művészi programot, nem határozta 
meg saját pozícióját az irodalomtörténetben. A pozitivizmus mint viszonyí
tási pont a Legendák születnek című írásában jelenik meg:

Ha a történelem hétköznapi eseményeit és olyan emberek viselt 
dolgait tárgyaljuk, akik nem haladják meg a középszert, elég, ha a 
pszichológiára, a pragmatizmusra, a történelem realista módsze
reire  hagyatkozunk.  Ezek segítségével  ismerhetjük meg a  min
dennapokat, és sokan úgy gondolják, magyarázatot is adnak min
denre. Ilyen a kisszerű korszakok hite. A pozitivizmus az olyan 
idők vallása, amelyek nem ismerték meg a nagyságot. (…) Az 
emberi lélek veleszületett tulajdonsága az, hogy nem hisz a nagy
ságban. Bennünk van a kisszerűség szelleme, amely addig mál
lasztja, vési, rágja, porlasztja a nagyság szikláját, amíg csak dara
bokra nem töri, szét nem hordja, át nem fúrja. Így folyik megállás 
nélkül ez a lázas tevékenység, a kisszerűség aknamunkája.1

Schulz nemzedéke az antipozitvista fordulatból indult ki. Több okból is el
vetették a pozitivizmust. Ezt a rövid korszakot mindenekelőtt redukált antro
pológiája, szegényes esztétikája és a hasznos középszer apológiája külön
bözteti  meg  a  romantikától  és  a  modernizmustól.  Számos  eszmeáramlat 
játszott fontos szerepet e paradigma megdöntésében, ezek egyike egy olyan 
filozófushoz – Henri Bergsonhoz – köthető, aki számos irodalmárnak és mű
vésznek adott ihletet.

A pozitivizmus bizonyos elemei túlélték a korszak végét. Ilyen például az 
úgynevezett tudományos világnézet, amely kezdetben a haladó értelmiség 
tulajdona, majd minden baloldali mozgalom kötelező hite volt, a kommunis
1 SCHULZ, B., Powstaną legendy, in UŐ, Opowiadania, eseje, listy (wybór, układ, posłowie W. Bo

lecki; Warszawa 2000) 367.
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ta országokban pedig államvallássá vált. Fél évszázadon át nemcsak az ural
kodó osztály felsőbbrendűségét hirdető ideológiaként, hanem valamiféle sa
játos népi materializmusként, a hétköznapi pragmatizmus ideológiájaként is 
szolgált, és egyáltalán nem tűnt el automatikusan a rendszerváltás után.

Ez a tudományos világnézet fontos viszonyítási pont volt (negatív érte
lemben véve) Czesław Miłosz és Schulz számára is. Mindkét szerző világ
képe azon a felismerésen alapult, hogy a XX. századi tudomány már túllé
pett  a  XIX.  századi  tudományos  világnézet  szellemi  horizontján.  Miłosz 
szerint már a szimbolisták föllázadtak e redukált világkép ellen, de még nem 
voltak meg ehhez a megfelelő fogalmaik. Oscar Milosz mint kései szimbo
lista és misztikus egy új világ kezdetét látta Einstein felismeréseiben. Ebben 
a világban már nem köt minket a determinizmus, kigyógyulunk a klausztro
fóbiából, kiszabadulunk a kora modern racionalizmus zárt teréből.

E felfedezések fényében bizonyos középkori teológiák aktuálisabbak let
tek, mint a XIX. századi zárt rendszerek. Ez az impulzus nagyon fontos volt 
Czesław Miłosz számára. Gyakran térnek vissza ezek a gondolatok olyan 
műveiben, mint A vallás és a tér című esszé, melyet e következtetéssel zár:

ha ezeken a dombokon, az atomlaboratórium éjszaka szépen kivi
lágított épületei mellett vizsgálom a képzeletemet, (…) azt látom, 
hogy már nem teljesen XIX. századi, és legalább annyit kijelent
hetek,  hogy  kiszabadítottak  az  engem  is  magába  záró  térből, 
amely mintha szilárd testté dermedt volna.2

Bruno Schulz fentebb idézett cikkében a rá egyáltalán nem jellemző ellen
szenvvel írja le a pozitivizmust:

A  pszichológia  a  középszer,  az  uniformizáltságba,  a  hangyák 
szürke törvényébe vetett hit. Amikor az utolsó nagy embert is el
emésztette a XIX. század, beköszöntött a pszichológia korszaka, 
mint egy derűs nap végtelen unalma. (…) Bekövetkezett a kissze
rűség restaurációja. Megkönnyebbülten helyezték vissza jogaiba 
a középszert, megint érvényre juttatták az érthetőség, a raciona
lizmus elvét. Fölosztották, földarabolták, felügyelet alá helyezték 
az élet egész területét.3

A holisztikus víziók szétdarabolása Bergson felfogása szerint a tudomány 
bűne, amely a gyakorlati műveletekhez szükséges töredékekre osztja a vilá

2 MIŁOSZ, Cz., Metafizikai pauza (ford. Bojtár E. et al.; Budapest 2011) 78.
3 SCHULZ 2000, 367.
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got. Az ilyen gondolkodás nem vezet sehová, csak az intuíció erejével jutha
tunk el a hasznossági szempontokkal nem torzított igazsághoz. A valóság 
szétaprózódása az olyan művészek alapvető léttapasztalata, akik reagáltak az 
antipozitivista fordulatra.

Leszek Kołakowski rövid írása sugallta nekem Schulz bergsoni olvasatát. 
Közismert népszerű tudományos szintézisében úgy mutatja be Bergson né
zeteit, hogy az emberi lélek szerepe ebben az anyaggal küszködő schulzi de
miurgoszra emlékeztet:

Tehát az emberi lélek, noha végbemegy az anyaggal való találko
zás és együttműködés, létezésében független tőle; képes új dolgo
kat teremteni, amelyeket az anyag nem előlegez, nem vetít előre, 
maga a lélek sem ismeri ezeket, amíg meg nem teremti, mert sza
bad. Nos, ugyanezt mondhatjuk el arról a lélekről, amely a koz
mikus evolúció és az élet evolúciójának folyamatát irányítja a vi
lágmindenségben.  (…)  A  szerves  anyag  fejlődése  és  a  fajok 
átalakulása teremtő folyamat, ez pedig azt jelenti: nagy szellemi, 
isteni energia hajtja, de ez nem abban mutatkozik meg, hogy min
den részletükben előre eltervezett formákat állítanak elő; az aka
rat viaskodik az anyag tehetetlenségével, hogy egyre tökéletesebb 
szellemi műveket hozhasson létre.4 

A  lengyel  irodalomtörténészek  már  rég  felfigyeltek  Schulz  prózájában  a 
bergsoni inspirációkra. A legfontosabb szövegeket már a hatvanas években 
megírta Wiesław Paweł Szymański és Jerzy Speina, e tanulmányok egyike 
pedig egy elég népszerű tankönyvben jelent meg. Amikor ezek az értelme
zések születtek, Schulz pozíciója még bizonytalan volt a világirodalmi ká
nonban. Az említett szerzők egyetemes jelenségként írták le Schulz életmű
vét,  arra  hívták  föl  olvasóik  figyelmét,  hogy  milyen  kapcsolatban  áll  a 
poétikája az európai modernizmussal. 1992-ben, a Schulz születésének szá
zadik, halálának ötvenedik évfordulója alkalmából rendezett krakkói konfe
rencián Jerzy Jarzębskinek már nem kellett bizonygatnia azt, hogy a lengyel 
író megérdemli a nemzetközi presztízst. Közismert szerzőről beszélt, és tisz
tában volt azzal, hogy bizonyos interpretációs sémák már az egész világon 
elterjedtek.

Schulz. Pillantás a jövőbe című referátumában Jarzębski két sztereotípia 
ellen lépett föl. Az egyik szerint Schulz „távoli, a történelem örvényeibe ve
szett atlantiszról” érkezett jövevény, margóra szorult kisvárosi rajztanár, akit 
pontosan  azért  becsülünk  nagyra,  mert  megörökítette  számunkra  a  távoli 

4 KOŁAKOWSKI, L., Mit kérdeznek tőlünk a nagy filozófusok (ford. Pálfalvi L.; Budapest 2012) 211. 
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múltat, az elpusztított kultúrát. Úgy olvassuk a Fahajas boltokat, mint a ré
gészek az egyiptomi forrásokat. Az ábrázolt világra összpontosítjuk a figyel
münket, kapcsolatokat keresünk Schulz szövegei és a háború előtti, valamint 
a XXI. századi Drohobics között. A másik sztereotípia szerint e művekben 
megtalálhatjuk a századforduló művészeti ideológiáit, vagyis Schulz deka
dens, akit kimerít a kulturális hagyományok gazdagsága, a hatalmas túlkíná
lat. Jerzy Jarzębski új Schulz-olvasatot ajánl, melynek semmi köze a nosz
talgiához. Bemutatja, hogyan inspirálták a nagy felfedezések. Az apa alakja 
elbeszélésében ódivatú mágusra, kora modern Frankensteinre emlékeztet. A 
XX. század új eszmeáramlatai már nem illenek bele naiv kozmogóniájába.

1936-ban jelent meg Lengyelországban válogatás Huxley esszéiből és ta
nulmányaiból  Éjszakai muzsika címmel. Schulz recenzálta a könyvet,5 cik
kében röviden bemutat két paradigmát. A múltat „a bölcs öregember” képvi
seli, aki „az atomokba és az anyagba vetett naiv, együgyű hitet táplálta. Az ő 
kozmosza (…) viszonylag emberi léptékű volt.” Azóta már elvesztette antro
pomorfizmusát a világ, „számos sűrű szitán” passzírozták át, „ezekben foko
zatosan elvesztette konzisztenciáját. Ilyen a freudizmus és a pszichoanalízis, 
a relativitáselmélet és a mikrofizika, a kvantumelmélet és a nem euklidészi 
geometria.” Planktonszerű új világ jött létre, „melynek folyékony, hullámzó 
körvonalai” vannak. Schulz egyáltalán nem találja rémisztőnek ezt a dezant
ropomorfizált világmindenséget, amelyben már érvényüket vesztették a régi 
kategóriák, nem akar a mesés múltba menekülni a relativizmusok világából. 
Az idézett recenzióban erre a következtetésre jut: „És talán jó is, hogy így 
történt: romokban hevert  minden,  nincs már semmiféle  szentség, kötelék, 
törvény és dogma; minden megengedett és bármi várható, és újjáépíthetjük a 
világot a romokból a szeszélyeink, a fizimiskánk, a kiméra szerint, amelyet 
még nem is sejtenek az előérzeteink.” 

Schulz nem teremt saját fizikát vagy kozmogóniát, világrekonstrukcióit 
az irodalomban találhatjuk. Jerzy Jarzębski szerint a kozmosz és a teremtő 
energia  elsődleges  egységének  hipotéziséből  kiindulva  Schulz  univerzális 
kozmogóniai mítoszt teremt, és ez a holisztikus vízió kevésbé lenne eredeti, 
ha nem kötődne a természettudományok világképéhez. Ebben a világban a 
mitológiai és ezoterikus hagyományok nem állnak ellentétben a tudomány 
legújabb eredményeivel, ugyanakkor nem egyeztethetők össze az úgyneve
zett tudományos világnézettel. A Teremtő fejlődés utolsó mondatában Berg
son arról ír, hogy a XIX. század második felében Galilei fizikája lett az új 
skolasztika alapja, olyan szerepet tölt  be, mint annak idején Arisztotelész 
rendszere. 

5 SCHULZ, B., Wędrówki sceptyka, in Tygodnik Ilustrowany (1936) 6. sz.-ban jelent meg először.

144



Az antipozitivista fordulat. Bruno Schulz és Bergson   ♦ ♦ ♦

Schulz  nem hivatkozott  Bergsonra,  nem tudhatjuk,  fontos  gondolkodó 
volt-e  számára.  Nem  írt  művészete  filozófiai  forrásairól.  Witkiewicz  és 
Gombrowicz olyan olvasót képzelt el magának, aki nagyon jól eligazodik a 
filozófiában,  tudja,  milyen  filozófiai  koncepciók  alapján  értelmezhetők  a 
műveik. Gombrowicz legszívesebben maga vizsgáztatta volna az olvasóit, 
Schulz viszont jobbnak látta nem beavatni őket. Witkiewicznek írt levelében 
elmagyarázza, hogy nem érez késztetést a Fahajas boltok világának filozófi
ai értelmezésére, mert „a műalkotásban rejlő látásmód racionalizálása a szer
ző leleplezésével egyenértékű, ez véget vet a mulatságnak, elszegényíti a mű 
problematikáját”.6

Schulz nem gondolja, hogy Bergson vagy más filozófusok olvasása meg
könnyíti a művei megközelítését. Nehezen asszimilálja az irodalom a filozó
fiát. Schulz nem teremt olyan irodalmi hősöket, akik a különböző teóriák 
specialistái lennének (Witkiewicz megteheti,  mert a zsákregénybe minden 
belefér). Schulznak is vannak teoretikus ötletei, de nem ad ezeknek esélyt 
arra, hogy az irodalmon kívüli térben is létezhessenek. Ehelyett olyan hőst 
konstruál, aki igen eredeti nézeteket hirdet, melyekben az olyan tudomány 
gondolatvilágával keverednek a gnosztikus-kabalista hagyományok, amely 
már maga mögött hagyta a XIX. századi skolasztika korszakát. 

Az az irodalmi hős természetesen ki van zárva az akadémiai tudomány 
ideális világából, szakértő közönség helyett démonikus nőszemélyeknek ad 
elő, akik a hatalmukban tartják. A bölcs Schulznál a rabszolga pozíciójába 
kerül, ő maga is osztozik a száműzetésbe került szellemi elem sorsában, te
hát bizonyos értelemben felsőbbrendű ugyan, de az anyagi szférához kötődő 
lények erősebbek nála. Az ilyen rabszolga számára a bergsoni metafizika 
kulcsfogalmai – teremtés, szabadság, életerő, istenség, intuíció – esélyt ad
nak arra, hogy úrrá legyen az anyagon.

Wiesław  Paweł  Szymański  szerint  „a  természet  Schulz  prózájában  az 
életerővel való maximális telítettség állapotában jelenik meg. Ez barokk vi
talitás, az élet végső kirobbanása, amely már nem fér meg formáiban, szét
veti azokat.” Egész másképp tekint erre az apa és a fiú. Az apa meg van 
győződve arról, hogy tökéletesebb, teljesebb világhoz vezet ez a determinis
ta evolucionizmus. Tökéletesebb lesz a világ, mert egyre inkább betölti az 
anyag. A fiúnak ezzel ellentétes víziója van. Az apa világa koherens, a fiú 
számára viszont már minden folyékony és viszonylagos. Mint  Szymański 
írja:

A modern tudomány mindezen felfedezései mellé odahelyezhet
nénk a felfedezőik nevét is, de ez igazából szükségtelen. Egy név

6 SCHULZ 2000, 383.
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nek viszont  el  kell  hangoznia:  Bergson  nevének.  Nem vagyok 
biztos abban, hogy megtaláljuk ezt a nevet Schulz írásaiban, de 
abban biztos vagyok, hogy hatottak Bergson nézetei a művészeté
re. Ezekkel magyarázható, hogy miért jelenik meg Schulz prózá
jában a  formátlan,  folyékony halmazállapotú  valóság,  melynek 
nincs tere, nincsenek határai.7 

Bergson magyarországi recepciójának is volt egy epizódja, amelyre érdemes 
hivatkozni itt. A professzori tudást felhalmozó Babits Mihály igen lelkesen 
üdvözölte Bergsont 1910-ben. Méltatta a filozófust azért a tettéért, hogy lét
rehozta a XX. század első nagy metafizikai rendszerét. Érvénytelenítette a 
német mechanikus világnézetet, legyőzte ezt az eszmeáramlatot, bevetve el
lenfelei fegyverei közül a darwinizmust és a kísérleti pszichológiát is. Ki
gyógyított minket a klausztrofóbiából.

Ezenkívül az időt is újszerűen fogta föl. Kant számára az idő a térhez ha
sonlóan a kontempláció bizonyos aspektusa, formája,  amelyen kívül  nem 
tudjuk elképzelni a valóság jelenségeit; nincs autonómiája, önálló léte. A fi
zikusok ideje egynemű, a jelenségek itt ismétlődnek, visszafordíthatók, előre
láthatók, mint például a napfogyatkozás. Bergson filozófiájában az élőlények
nek e változattól  különböző, úgynevezett  teremtő idejük van. Kiemelkedő 
szerepet játszik az emlékezet, minden pillanatban jelen van – függetlenül at
tól, hogy tudunk erről vagy nem –, velünk van az egész múltunk, sőt az őse
ink múltja is. A múlt nem hal meg, hat ránk, él tovább a testünkben és a lel
künkben.  Az  érzékelés  mindig  egybeolvad  az  emlékképekkel.  Nincsenek 
elválasztva egymástól a pillanatok, mint az anyagi világban, mert az emléke
zet folytonosságot teremt belőlük.

Az emlékezet élet, az idő mozgásának bizonyos ritmusa, amely összekap
csolja az egyes pillanatokat. Az élőlények idejének megvan a maga külön 
ritmusa, pontosan ezért jönnek létre az érzékelésben megfigyelhető egyéni 
különbségek. Bergson az emlékezet két formáját különbözteti meg. A test 
mechanikus emlékezete, az idegek emlékezete nem tudatos, ez anyagi jelen
ség. A szabad emlékezetre az jellemző, hogy az ember tudatosan néz a múlt
ba. Bizonyos képek, melyek a jelen idejű érzékeléshez köthetők, a képzettár
sításnak köszönhetően vannak jelen, és hathatnak a döntéseinkre. Az egész 
múlt a jelenben él tovább, hatással van rá, és pontosan ez a teremtő idő.

Nyilván nem volt idegen Schulztól az idő ilyen felfogása. Fentebb idézett 
levelében a következőképpen határozza meg novellaciklusa műfaját:  „Ön
életrajzi regénynek tartom a Boltokat. Nemcsak azért, mert egyes szám első 

7 SZYMAŃSKI, W. P.,  Wyznawca Absolutu i  Materii  – Bruno Schulz, in  Prozaicy dwudziestolecia 
międzywojennego. Sylwetki (pod red. B. Farona; Warszawa 1972) 604-605.
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személyben írtam, és találhatunk benne bizonyos eseményeket és élménye
ket a szerző gyerekkorából. Ez önéletrajz vagy inkább szellemi genealógia, 
katexochen genealógia, mert mélyre hatol a szellemi eredetben, ahol már át
megy mitológiába, elvész a mitológiai delíriumban.”8 Az elbeszélő emléke
zete  e  művekben  visszatér  a  születést,  az  individuális  létezést  megelőző 
időkbe, amikor „anya még nem volt”.

Már a kortársa, Ignacy Fik észrevette, hogy az ontogenezis és a filogene
zis idejét keverve olyan motívumokhoz jut el, melyek fantáziájának „vastar
talékát” képezik. Ezek a motívumok közismertek, az elvszett paradicsomhoz 
tartoznak. Megjelenik párszor a lovaskocsi, a hős pedig elhagyja a várost, 
„hogy szembesüljön a fantazmagórikus utcákat kiegészítő mesés erdei tájak
kal”. Ezeknek a motívumoknak megvannak a megfelelőik a kollektív emlé
kezetben. Ezek közé tartozik „az emberiség aranykora” és „a természetes 
ember, aki még nem lépte át a beavatás küszöbét”.9 Az egyén vagy az embe
ri nem elhagyja ezt a világot, átlépve a történelem és a kultúra határát. A 
művészet mint regresszió a gyerekkorba való visszatérést tűzi ki célul, hogy 
megmentse azt, ami a legértékesebb az életben, és gyorsan elmúlik.10

Jan Prokop szerint Bergson hívta föl a figyelmet „az élet áramlatának mu
landóságára,  amely  mindig  új  értékeket  teremt,  miközben  fölfalja  a 
régieket”. Ilyen tapasztalatok birtokában a költők „a mentés feladatát” vá
lasztották maguknak:

A romantikusok elégiákban siratták a soha vissza nem térő jelen
ségeket, a Bergson után jövő költők viszont ráébredtek arra, hogy 
a művészetnek megadatott a dolgok megörökítésének képessége. 
Véleményük szerint már nem az a feladatuk, hogy az Abszolútu
mot keressék (mint a szimbolisták) vagy az örök plátói Szépséget 
(mint a parnasszisták), hanem az, hogy megállítsák az időt, meg
őrizzék azt, ami változásnak és pusztulásnak van kitéve.11

Visszatérve  a  regresszióhoz,  Andrzej  Pleśniewicznek  írt  levele  nevezetes 
pontján a következőképpen összegzi gondolatait Schulz: „Ha vissza lehetne 
fordítani a fejlődést, el lehetne jutni valamilyen kerülőúton megint a gyerek
korba, visszaszerezve teljességét és végtelenségét – az hozná vissza igazán a 
»zseniális korszakot«, a »messiási időket«, melyeket minden mitológia meg
ígért szent esküvéssel. Az én ideálom »megérni« a gyermekkorhoz.”12

Jerzy Speina Jung pszichológiája alapján magyarázza Schulz stratégiáját. 
E koncepció szerint a libidó „az előre és hátra irányuló természetes mozgás
8 SCHULZ 2000, 384.
9 SPEINA, J., Bankructwo realności. Proza Brunona Schulza (Warszawa 1974) 26.
10 Vö. uo. 29.
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ban mutatkozik meg”. A progresszív mozgásban a tudat ad irányt, folytatva 
„az élet tudatos követelményeihez való alkalmazkodást”. A regresszív moz
gásban „tudatos alkalmazkodás híján” erősödik a tudattalan működése, s az 
egyoldalú energiafelhalmozódás következtében „felszínre jutnak a tudattalan 
tartalmak”. Speina szerint Schulz ilyen típus volt, lemondott arról, hogy át
alakítsa a környezetét, visszahúzódott „a személyisége mélyére”, mert ott ta
lálta meg azt, amit az életben keresett. Arról álmodozott, hogy „megszaba
dul  minden  társadalmi  kötöttségtől  és  kötelezettségtől”.13 Az  élettől  való 
félelem miatt szeretett volna menekülni, és ezért vonzódott a vidéki élethez. 
Retrospektív tudata volt, arra törekedett, hogy koherens mitológiát rekonst
ruáljon az életművében.

A progresszív és a regresszív mozgás szembeállításával azt sugallja a szer
ző, hogy Schulz lemarad az aktív, expanzív önmegvalósításról, szerényen el
rejtőzik valahol távol a fősodortól. Csak olyan irodalomtörténész jellemezhet
te  így több mint  negyven évvel ezelőtt  Schulzot,  aki olyannak képzelte  a 
beérkezett  írót,  mint  Jarsoław Iwaszkiewicz,  „a  szocialista  Lengyelország 
Goethéje”. Schulz defenzívája csak látszólagos: egy művésznek komolyabb 
ambíciói is lehetnek, nem feltétlenül az a dédelgetett vágya, hogy elismerje 
és kitüntesse a Lengyel Művészeti Akadémia. Lehet, hogy Schulz nem vidé
ken meghúzódó szerény rajztanár, hanem egyenesen megalomániás művész 
volt, aki fokozatosan hozzászokott ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyja a hi
vatalos hierarchiákat. Alighanem vonzódott a „nevezetes névtelenség” ideál
jaihoz, legtitkosabb álmában a harminchat igaz ember egyikének érezhette 
magát, aki magasztos küldetéssel jelent meg nemzedékében.

Próbálok nem áttérni a messiási vonulatra, de e regresszió és a dolgok 
megörökítésének célja a világ megmentése, ha nem is messiási, hanem berg
soni értelemben véve. Schulz szerény praktikái mindennek ellenére a hal
dokló világ monumentális képére emlékeztetnek, melyet a Teremtő fejlődés
ben  vázolt  Bergson.  Maga  az  eszme  az  entrópia  újabb  mutációja,  de  a 
metaforikus változatok sokkal érdekesebbek és gazdagabbak. A gőzzel teli 
edény képéből indul. Szétreped a fala, és a nagy nyomás alatt kirobban a gőz 
az edényből. Fölemelkedik a levegőben, egyre sűrűbb lesz, fokozatosan víz
cseppekké alakul, melyeknek le kellene hullaniuk, de a gőz újabb dózisai 
próbálják fölemelni ezeket a cseppeket, melyeknek mindennek ellenére le 
kell hullaniuk. Minden egyes csepp külön világ.

Hasonlónak látjuk a széteső világból keletkezett világot. Bergson végül 
megváltoztatja  a  metaforát,  a  tűzijáték  utolsó  robbanásáról  beszél,  amely 
már kialudt rakéták közt hull a mélybe. A filozófus az energia elenyészését 

11 PROKOP, J., Euklides i barbarzyńcy. Szkice literackie (Warszawa 1964) 156. 
12 SCHULZ 2000, 417-418.
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hirdető  tézist  akarta  kifejezni  metaforájával,  ehelyett  hatalmas  tűzijátékra 
emlékeztető gigantikus, haldokló világot kreált.  Ezek a tüzek gyorsan ki
hunynak a sötétben. Mindenütt vannak cseppek, melyeket még vinne fölfelé 
a lendület, de a lehulló tüzek magukkal viszik ezeket a mélybe.

Schulz is mutat  nekünk rövid ideig tartó, színpompás jelenségeket. Az 
Értekezés a próbabábukról befejező részében például így ír ezekről:

A virágzás gyorsított folyamata zajlott le szemem előtt: óriási fe
hér és rózsaszínű virágok csíráztak ki a lombsátorban, szemem 
láttára bontották ki bimbóikat, feslett  ki bensejükből rózsaszínű 
húsuk, s kicsordulva kelyhükből, szirmukat potyogtatva, gyors el
virágzásban hullottak széjjel. (…) Láttam, hogyan válik ki a leve
gő rezgéséből, a túl sűrű légkör erjedéséből, s miképpen materia
lizálódik a fantasztikus leanderek e sietős virágzása, kicsordulása 
és széthullása, nagy, rózsaszínű virágfürtök ritkás, lomha havazá
sával töltve be a szobát.14 

Lehet, hogy Bergson akaratlanul is kifejezett ezzel a metaforával bizonyos, 
nem teljesen tudatos gondolatokat, túllépve saját paradigmáján. A széthasadt 
edények metaforája Schulz olvasói számára a luriánus kabala kozmogóniájá
hoz, a széttört cserepek képéhez kapcsolódik. A mélybe hulló szikrák meg
felelőjét  is  megtaláljuk a  hatalmas tűzijátékban.  Tehát  alighanem tényleg 
nem  lehet  szétválasztani  Schulz  világképének  tudományos  és  gnoszti
kus-ezoterikus aspektusát.

14 SCHULZ, B., Fahajas boltok. Összegyűjtött elbeszélések (ford. Galambos Cs. et al.; Pécs 1998) 47.
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