
List Brunona Schulza do Tadeusza i Zofii 
Brezów z 13 maja 1935 roku

Drogi Tadziu!

Nie gniewaj się, że dotychczas nic nie pisałem. Wpadłem od razu w kołowrót 
szkolny… Wizytator usadowił się w Drohobyczu i ciąży nam jak zmora. Juna1 
nudzi się w Janowie i tęskni za Warszawą. W sprawie mego urlopu nie mam 
jeszcze oficjalnego zawiadomienia. W dniach tych powszechnej i wielkiej żałoby2 
nie mogę w tej sprawie żadnych czynić zabiegów. Czy ukończyłeś już przepisy-
wanie? Czy pertraktujesz już z jakimś nakładcą? Bardzo już czekam na ukazanie 
się bodaj fragmentu3.

Z artykułem Witkacego4 bardzo źle się stało, że dałem go Gry dzewskiemu5. 
Witkacy pogniewał się o to okropnie i kazał mi natychmiast rękopis wycofać, co 
też uczyniłem6.

Mam do Ciebie prośbę: Nie gniewaj się, proszę Cię, że się z nią do Ciebie 
zwracam, ale tylko Tobie mogę to zawierzyć. Pewien w hierarchii społecznej 
dość wysoko stojący Pan, na któ rego życz liwości mi zależy, zapragnął najniepo-
trzebniej w świe cie laurów poety i zaczął pisać wiersze. Nie dość na tym, zwrócił 
się do mnie z prośbą, bym zasięgnął u moich znajomych ze świata literac kiego 
ekspertyzy co do wartości tych wierszy (ponieważ oświadczyłem mu, że sam 
się na tym nie rozumiem). Jeżeli ta ekspertyza wypadnie źle – Pan ten straci 
życzliwość dla mnie. Jeżeli zatem możesz to pogodzić z Twoim sumieniem – 
bądź łas kaw i napisz coś nieobowiązująco pozytywnego. Przesyłam Ci te wier-
szy, co do których sam się nie orientuję. Nie widzę w nich sensu.

Co porabia Nyczek?7 Pozdrów ją serdecznie ode mnie i od Juny. Ściskam Cię 
najserdeczniejszej

Twój
Bruno
Drohobycz, 13 V 1935

1 Józefina Szelińska, zwana Juną (1905–1991) – była narzeczona Brunona Schulza, pochodziła 
z rodziny spolonizowanych Żydów, któ rzy swe nazwisko rodowe: Schrenzel porzucili na rzecz 
nowego: Sze liń scy. Urodzona w Brzeżanach w Tarnopolskiem, mieszkała w  Ja no wie, ukończyła 
studia humanistyczne (polonistyka i historia sztuki) na uniwersytecie we Lwowie. Po roku 1930 
otrzymała posadę nauczycielki języka polskiego w drohobyckim II Gimnazjum Koedukacyjnym 



imienia Henryka Sienkiewicza. W roku 1933 poznała Schulza i po dwóch latach oficjalnie się zarę-
czyli, ale zawarcie małżeństwa uniemożliwiała różnica wyznań, katolickiego i mojżeszo wego, któ-
rej nie udało się pokonać, choć Schulz wystąpił w tym celu z  żydowskiej gminy wyznaniowej. 
Szelińska opuściła Drohobycz, aby w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, dzięki sta-
raniom i poparciu znajomych Schulza, objąć nową posadę, która umożliwiłaby obojgu przepro-
wadzkę. Okazało się jednak, że więzy Schulza z rodzinnym miastem są nierozerwalne, a decyzja 
porzucenia go – niemożliwa. Krótki, bo około dwuletni związek narzeczeński zakończył się osta-
tecznym rozstaniem po próbie samobójstwa Józefiny w pierwszych dniach 1937 roku. W latach 
okupacji ukrywała się w Warszawie i  okolicach, pracując dorywczo, a po wojnie zamieszkała 
w Gdańsku i podjęła pracę jako kierownik Biblioteki Głównej w tamtejszej Wyższej Szkole 
Pe dagogicznej. Do końca pozostała samotna. 11 lipca 1991 roku, ukończywszy osiemdziesiąt sześć 
lat, powtórzyła próbę samobójczą sprzed lat niespełna pięćdziesięciu pięciu, połykając – jak wów-
czas – dużą ilość proszków nasennych, tym razem skutecznie. (A. Bejowicz, Zerwane zaręczyny 
z panną J., w: Teatr pamięci Brunona Schulza, pod. red. J. Ciechowicza i H. Kasjaniuk, Gdynia 1993, 
s. 94 –107, a także A. Tuszyńska, Narzeczona Schulza. Apokryf, Kraków 2015).

2 Żałoba po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, zmarłego 12 maja 1935 roku.

3 Mowa o rękopisie Adama Grywałda (1936), pierwszej powieści Tadeusza Brezy.

4 Witkacym nazywali przyjaciele Stanisława Ignacego Witkiewicza (1885–1939) – jednego z naj-
wszechstronniejszych twórców polskich XX wieku, dramaturga, prozaika, filozofa, teoretyka 
sztuki, malarza, autora prekursorskich dzieł, zwłaszcza w dramaturgii. Witkacy był pierwszym 
wielkim entuzjastą twórczości literackiej Schulza.

5 Mieczysław Grydzewski (1894–1970) – założyciel i redaktor naczelny pism „Wiadomości Literackie” 
i „Skamander”, publicysta. Po wojnie wydawał i redagował w Londynie tygodnik „Wiadomości”. 
Zmarł na emigracji. 

6 Stanisław Ignacy Witkiewicz zerwał współpracę z „Wiadomoś ciami Literackimi” w 1930 roku i odtąd 
nie drukował tam już nigdy. Przyczyny tego zerwania nie są jasne, polegać miały jakoby na jakichś 
osobistych nieporozumieniach między nim a redakcją „Wiadomości”, która skłonna była do lekce-
ważenia jego pisarstwa.

7 Nyczkiem nazywali przyjaciele Zofię Nyczównę, ówczesną narzeczoną, a później żonę Tadeusza 
Brezy.

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.


