
List Brunona Schulza do Zenona 
Waśniewskiego z 13 lipca 1935 roku

Drogi Kolego!

Dziękuję Wam serdecznie za piękne i miłe życzenia. Wyobrażacie sobie 
to zbyt romantycznie. Narzeczoną moją znam już od 3 lat, zbliżyli śmy się przed 
2 laty i od czasu do czasu spędzamy po parę tygodni razem, gdyż nie mieszkamy 
w tym samym miejscu. Oboje jesteśmy biedni, ona jest zredukowaną nauczy-
cielką gimnazjalną i szuka posady.

Zasmuciły mnie Wasze pessymistyczne rozważania odnośnie do przyszłości 
i możliwości Waszych. Nie ma powodu do rezygnacji i zniechęcenia. Musicie 
być posłuszni głosowi wewnętrznemu, który jest głosem prawdziwego powo-
łania. Tak silna potrzeba, tak namiętna passja musi być znakiem i przeczuciem 
przyszłej siły. Miejcie cierpliwość ze sobą, czekajcie w skupieniu i w gotowości. 
Jestem pewny, że przyjdzie chwila, kiedy Wam rozjaśni się Wasza właściwa wizja, 
to, co dane jest Wam powiedzieć.

Mój wyjazd opóźnił się. Wybieram się dopiero na przyszły tydzień do 
Zakopanego i sądzę, że zostanę tam 4 tygodnie. Nie miejcie żadnych skrupułów 
i przyjedźcie o ile możności prędko. Oczekuję Was z radością. Musicie jednak 
poczekać na wiadomość ode mnie z Zakopanego, gdyż nie znam mego adresu 
przyszłego. Będziemy szukali jakiegoś locum poza Zakopanem, w Koś cie liskiej, 
na Cyrli lub w Jaszczurówce.

Myślę, że zostaniecie dłużej w Zakopanem, nie opłaci się na tak krótko przy-
jechać. Zapoznam Was z bardzo interesującymi ludźmi, przede wszystkim 
z St. Ig. Witkiewiczem. Mam nadzieję, że spędzimy dobrze czas. Ponieważ chcę 
pracować, więc może część dnia będziecie musieli zadowalniać się towarzystwem 
mojej narzeczonej pani Szelińskiej.

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i ściskam dłoń
Wasz 
Bruno Schulz
Drohobycz, 13 VII 1935

Gdybyście nie otrzymali ode mnie wiadomości, piszcie na adres drohobycki.



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.


