
List Brunona Schulza do Romany Halpern 
z października 1936 roku

Droga Pani!

Czy nie dotknąłem lub uraziłem czymś Pani w moim ostatnim liście? Dlaczego 
Pani zamilkła? Czy Pani może tego listu nie otrzy  mała? Była Pani przecież pełna 
najlepszych chęci nawiązania is tot nej korespondencji ze mną! Czy się Pani czymś 
rozczarowała? Często myślę o Pani, przy czym przeszkadza mi to, że nie pamiętam, 
jak Pani wy glądała. Wiem tylko, że miała Pani poranne pantofelki na bardzo małych 
nóżkach i że potem, kiedy Pani ubrała kapelusz – była Pani nagle inna i młodsza. 
Co Pani porabia? Czytałem ostatnio André Gide’a: Lochy Watykanu1. Świetna 
powieść! Proszę to koniecznie prze czytać. Czy czytała Pani moją Wiosnę 
w „Skamandrach” ostatnich? Boję się, że milczenie Pani oznacza albo przygnębienie 
albo rozcza rowanie. Cieszyłbym, gdyby okazało się, że jakieś mniej poważne powody.

Moje stosunki z Juną poprawiły się, jakkolwiek realnie sytuacja jest ta sama 
– tj. trudności zawarcia ślubu nadal trwają – tak samo nasza przymusowa rozłąka. 
Od Stasia Witkiewicza mam od czasu do czasu krótkie wiadomości. Czy widuje 
Pani Szturma? Chciałbym, żeby Pani rozpo częła istotną korespondencję – zaini-
cjowała jakąś dyskussję, poruszyła jakiś problem. Nie wiem: czy przywidziało mi 
się, że Pani mi opowia dała o swojej córeczce. Gdzie ona jest? Czy już wielka? 
Proszę bardzo o parę słów odpowiedzi i pozdrawiam serdecznie

Bruno Schulz

Mam zamiar 1-go XI pojechać na 2 dni do Katowic celem zbadania terenu dla 
mojej sprawy ślubu. Czy ma Pani dla mnie jakieś rady?

[październik 1936]

11 André Gide (1869–1951) – pisarz francu ski. Jego słynna powieść Lochy Watykanu (1914) ukazała się 
w polskim przekładzie Tadeusza Boya-Żeleńskiego w 1936 roku (z datą 1937).

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.


