
List Brunona Schulza do Romany Halpern 
z 17 kwietnia 1938 roku

Droga Romo!

Przepraszam Cię, że dałem Ci powód do niepokoju z powodu mego milcze-
nia. Jeden Twój list otrzymałem i jak się to zwykle dzieje, gdy się od kłada odpo-
wiedź – zatraciła się aktualność kontaktu i nie odpisałem. Drugiego listu, o któ-
rym piszesz, nie otrzymałem. Bardzo cieszy mnie moż liwość zobaczenia się 
z Tobą. Przyjedź do Truskawca. To by mi było naj wygodniejsze, gdyż jest bardzo 
blisko i ładnie. Sądzę jednak, że Cię może skierują lekarze do Morszyna, który 
leży dalej. Truskawiec jest jednak łagodniejszy w działaniu i większy i ładniejszy. 
Z Twoich intensywnych przeżyć „sercowych i innych” wnoszę, że Ci się lepiej 
powodzi zdrowotnie i to mnie bardzo cieszy. Moja przerwa w pisaniu tłumaczy 
się poza tym pobytem wizytatora w szkole a potem moim wyjazdem do Lwowa, 
gdzie bawiłem przez tydzień w towarzystwie Debory Vogel, Promińskiego i mala-
rza Janischa1. Nic jednak ciekawego nie zdarzyło się. Gombrowicz napisał o mnie 
artykuł, który posłał do „Kurj. Porann.”2. Prócz tego donosi mi, że Otwinowski 
napisze o mnie w „Czasie”3 – a Łaszowski, dotychczas mój przeciwnik – miał 
napisać pochlebną recenzję do „Prosto z Mostu”4. Breza także pisze coś o mnie. 
Gombrowicz pisze mi wiele komplementów na temat mojej książki. Bardzo mnie 
cieszy, że spotkam się z Tobą. Bardzo lubię te wiosenne spotkania. Urządziłem 
sobie pokój, co mnie wplątało w wielkie koszta – niepotrzebnie, bo nie zależy 
mi w gruncie rzeczy na luksusie i wygodzie. Będę teraz miał prócz Ciebie szereg 
gości: malarza Janischa, Sandauera, niejaką panią Hermanową5, ale najbardziej 
cieszę się Tobą.

Nie gniewaj się że mało piszę, mam załatwić zaległą kores ponden cję, daj 
wkrótce znać o Sobie – bardzo serdecznie Cię pozdrawiam

Bruno Schulz
17 IV 1938

1 Jerzy Janisch (1901–1962) – malarz, współzałożyciel grupy malarzy Artes, powstałej we Lwowie 
w roku 1929 (należeli do niej między innymi: Otto Hahn, Ludwik Lille, Henryk Streng, Tadeusz 
Wojciechowski); w okresie kontaktów z Schulzem pracował nad renowacją fresków w drohobyc-
kim kościele.

2 W. Gombrowicz, Twórczość Bruno Schulza, „Kurier Poranny” 1938, nr 112 (Dodatek Artystyczno-
Literacki „Apel”, nr 31).



3 Stefan Otwinowski (1910–1976) – prozaik, drama turg, publicysta. Otwinowski nie opublikował nic 
o Schulzu w „Czasie”.

4 Wiadomość błędna – w „Prosto z Mostu” nigdy nie ukazała się przy chylna Schulzowi recenzja, ani 
pióra Łaszowskiego, ani kogokol  wiek innego.

5 Izabella (Ziuna) Hermanowa (1902–1964) – w swym domu we Lwowie prowadziła rodzaj salonu 
artystycznego, gdzie spotykali się malarze, pisarze i aktorzy. Po zajęciu Lwowa przez Niemców 
w 1941 roku znalazła się w getcie, skąd wydostali ją przyjaciele i prze wieźli do Warszawy, gdzie 
przebywała do końca okupacji pod zmienionym nazwiskiem: Czermakowa. Po wojnie zajmowała się 
pracą prze kła dową i publicystyką kulturalną pod pseudonimem Felicja; napisała między innymi 
wspomnienie o Brunonie Schulzu.

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.


