
List Brunona Schulza do Zenona 
Waśniewskiego z 16 marca 1935 roku

Drogi Kolego!

Przysyłam Wam mały fragmencik – nie wiem, czy się nada – ja osobiście 
lubię go i byłby znowu na czasie, bo właśnie wiosna idzie1.

Dziękuję Wam serdecznie za pamięć i nie gniewajcie się, że tak rzadko piszę. 
Nie gniewajcie się także, że jestem tak skąpy w nadsyłaniu fragmentów. Prosiła 
mnie i „Gazeta Artystów”2 w Krakowie i Związek art. plastyków we Lwowie 
i miesięcznik literacki Związku Nauczycielstwa pol. – Czechowicza3 – z tego 
wszystkiego posyłam tylko do „Kameny” – ze względu na Was. Od miesięcy nic 
nie piszę i wyczerpuję ostatki dawnych manuskryptów.

Żal mi Was, że się tak zapracowujecie. Cieszę się niezmiernie na Wasz przy-
jazd! Naturalnie zamieszkacie u mnie – gdzieżbym Was pu ścił do hotelu! Nauczycie 
mnie drzeworytu i linorytu. Nauka w szkole zbrzydła mi do ostatnich granic. 
Nie umiem uczyć. Nie cieszą mnie te marne rezultaty, które można (podobno) 
osiąg nąć. Seredyńskiego nie mogę sobie przypomnieć – musiało to być dawno. 
Szkice podług głów uczniów – robię bardzo rzadko – teraz nigdy.

Dziękuję Wam za szczere słowa współczucia z powodu śmierci Brata. Odumarł 
on nie tylko swojej rodzinie, którą pozostawił, ale i mnie i siostrze i siostrzeń-
cowi, których wszystkich utrzymywał. Był to człowiek do którego wszyscy się 
uśmiechali, o którym mó wili z zachwytem. Elegancki piękny i wytworny czarował 
ludzi i pociągał.

Czy widzieliście może moją nowelę Doda w styczniowym jakimś numerze 
„Tygodnika Ilustrowanego”? Z własnymi ilustracjami4. Czy czytaliście frag-
ment o ojcu-strażaku w „Wiadomościach Liter.”?5 Są to wszystko dawniejsze 
rzeczy. Jeszcze mi nic nie zapłacili. 

Oburzające jest, że Leszczyc zbywa Was 50 złotymi.
Czy czytaliście już Bąka?6 Jaka Wasza opinia? Przeczytałem tylko to, co 

było w „Wiadom. Liter.” Bardzo piękne.
Okolice Drohobycza – bardzo ładne. 12 minut do Borysławia – 15 minut do 

Truskawca. Za 2 godziny jest się w Bieszczadach – pasmie wschodniego Beskidu. 
Przyjedźcie z farbami i płótnem. Oczekuję Was.

Bardzo serdecznie ściskam
Wasz
Bruno Schulz
Drohobycz, 16 III 1935



1 Jest to fragment opowieści pod tytułem Wiosna, drukowany w „Kamenie” 1936, nr 10. Część tego 
fragmentu Schulz włączył do ostatecznej wersji Wiosny.

2 „Gazeta Artystów” – tygodnik literacki wychodzący od 1934 roku w  Krakowie, organ młodych 
artystów, nawiązujących do głoszo nego przez Tadeusza Peipera programu awan gardy w sztuce.

3 „Miesięcznik Literatury i Sztuki” wychodził w latach 1934 –1936 pod redakcją Józefa Czechowicza.

4 Opowiadanie Dodo z siedmioma rysunkami Schulza miało pierwodruk w „Tygodniku Ilustrowanym” 
1935, nr 2.

5 Mój ojciec wstępuje do strażaków. Pierwodruk: „Wiado mości Literackie” 1935, nr 5.

6 Wojciech Bąk (1907–1961) – poeta, dramaturg, autor między innymi tomu poezji pod tytułem 
Brzemię niebieskie (1934), wyróżnio nego w 1935 roku nagro dą „Wiadomości Literackich”.

Tekst listu oraz przypisy według wydania: Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przy-
gotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016. Przypisy oznaczone inicjałami  
S.D. opracował Stanisław Danecki, J.J. – Jerzy Jarzębski.


