
List Brunona Schulza do Zenona 
Waśniewskiego z 24 czerwca 1935 roku

Drogi Kolego!

Jestem pełen skruchy i niesmaku do siebie żem pozostawił Was tak długo 
bez odpowiedzi. Miałem różne przejścia wyjazdy itd. Wszyst ko to nie uspra-
wiedliwia mego milczenia, ale może je w Waszych oczach uczynić nieco zrozu-
mialszym. Dziękuję Wam serdecznie za Waszą stałą pamięć. Teraz musimy coś 
powziąć w sprawie naszego spotkania. Zostaję do 1-go lipca w Drohobyczu. 
Gdyby Wam było możliwe teraz na parę dni wskoczyć – zastali byście mnie jesz-
cze w Drohobyczu. Jeżeli nie jest Wam to na rękę, to z początkiem lipca albo 
później w Zakopanem. Być może, że zatrzymam się tu jeszcze po pierwszym 
parę dni. Muszę Wam jednak zwierzyć, że do piątku mam gościa tak, że byłbym 
w kło pocie co do miejsca dla Was, dopiero od piątku hotel mój jest wolny. 
Gdybyście mogli do Zakopanego przy jechać – byłoby świetnie. Poznalibyście 
od razu dużo ludzi, moich zna jomych, przede wszystkim Witkacego, z którym 
się zaprzyjaźniłem i byłoby bardzo interesująco. Będę prawdopodobnie miesz-
kał za miastem, może w góralskiej chacie, gdzie przypuszczam znajdzie się i dla 
Was miejsce.

Nie wiem, czy Wam doniosłem, że mój urlop roczny nabrał konkretnych 
kształtów.

Jakkolwiek nie mam jeszcze defin[i]tywnej wiadomości, to jednak uważam 
tę sprawę już za pewną.

Był to szczyt moich marzeń, tymczasem sprawa nie przedstawia się tak różowo, 
jak myślałem.

Będę miał niespełna 200 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy). Byłoby to dla 
mnie wystarczające, gdyby nie to, że z tego muszę utrzymać też dom mojej sio-
stry, która mieszka ze mną z siostrzeńcem i z kuzynką. Liczę więc na moje pióro 
i jestem pełen obaw, czy ono dopisze. W Zakopanem będę z moją narzeczoną1 
(tak jest – tak późno) – szalone ryzyko ta cała impreza.

Dajcie mi znać, czy przyjedziecie. Jeżeli Wam to nie robiłoby wielkiej różnicy, 
wolałbym Was gościć u siebie w Zakopanem, a to z tego powodu, że moglibyście 
dłużej się tam zatrzymać i ja nie byłbym odrywany od Was przez przygotowania 
do podróży. Boję się tylko, że może ze względu na koszta podróży – wolelibyście 
Drohobycz. W takim razie przyjeżdżajcie.



Dziękuję serdecznie za „Kamenę”. Żyję w takim bałaganie, że nie mam czasu 
jej przeczytać. W przedostatnim numerze był ładny Wasz drzeworyt. Nie zapo-
mnijcie o przyborach do drzewo rytu.

Serdecznie Was ściskam i pozdrawiam
Bruno Schulz

Drohobycz 24 VI 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. (Zob. też; A. Bejowicz, Zerwane zarę-
czyny 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).

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.


