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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Kultury i Środków Przekazu
wnosi projekt uchwały

ogłaszającej listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniony jest senator Andrzej Grzyb.

Przewodniczący Komisji
Kultury i Środków Przekazu
(-) Grzegorz Czelej

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
ogłaszająca listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza
W przypadającą na rok 2012 sto dwudziestą rocznicę narodzin Brunona Schulza
i siedemdziesiątą rocznicę jego tragicznej śmierci Senat Rzeczypospolitej Polskiej postanawia
uczcić tego polskiego pisarza i artystę, którego dzieła uznawane są przez międzynarodową
krytykę i czytelników za jedno z najoryginalniejszych zjawisk literatury światowej
XX wieku.
Bruno Schulz to twórca wyjątkowy – piszący po polsku, a mający żydowskie
pochodzenie, urodzony w Drohobyczu, dziś ukraińskim, a wówczas polskim miasteczku,
które uwiecznił w swojej prozie. To także malarz i rysownik, dla którego ekspresja graficzna
nie była uzupełnieniem słowa, ale osobną formą wyrazu. Niezwykłość tego artysty przejawia
się w jego mitologizującym sposobie postrzegania świata oraz w wyjątkowym bogactwie
metaforycznego języka.
Bruno Schulz to twórca na wskroś oryginalny. Jego utwory, tłumaczone na wiele
języków, czytane i znane koneserom literatury, wciąż mogą być odkrywane na nowo –
i w Polsce, i poza jej granicami. Postać i dzieła Schulza mogą stać się także punktem wyjścia
rozmów o relacjach polsko-żydowsko-ukraińskich.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając rangę postaci Schulza i jego wyjątkowe
znaczenie dla polskiej i światowej kultury, ogłasza listopad 2012 r. Miesiącem Brunona
Schulza.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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