
List Brunona Schulza do Zenona 
Waśniewskiego z 24 marca 1934 roku

Drogi Panie Kolego!

Naturalnie, że pamiętam Was i Wasza twarz stoi mi teraz żywo przed oczyma! 
Nieraz myślałem o Was i zapytywałem się, co się z Wami stać mogło. Tylko 
nazwisko oderwało się przez ten czas od Waszej fizjo nomii i kiedy wróciło po 
latach samo – nie poznałem go i nie umiałem nigdzie zaszeregować. Teraz przy-
pominam sobie doskonale, żeście mi nieraz asystowali. Pamiętam jakieś  
spacery i rozmowy. Byliście chmurnego usposobienia, raczej mało mówny 
i zamknięty. Czyście tacy zostali? A może to tylko budowa Waszych brwi i oczu 
sprawiała, tę jakąś słowiańską, łagodną ponurość.

Bardzo Wam serdecznie dziękuję za sukurs mojej pamięci, za ten fragment 
biografii mojej, któryście mi oddali. Dziękuję także pięknie za ofiarowane szkice. 
Będą dla mnie miłą pamiątką. Mój portrecik od razu poznałem, kolega przed-
stawiony w profilu z orlim nosem i cieniem zgo lonego zarostu to kol. Cygie 
z Łodzi. Także asystenta Sadłowskiego przypomniałem sobie.

Bardzo się cieszę Ogrodem słowiczym1 z bardzo pięknymi drze wo rytami 
Waszymi. Gdybyśmy się gdzieś spotkali – nauczyli byście mnie techniki drzewo-
rytu. Nie mogę jeszcze ciągle zrewanżować się moją książką2, gdyż ani jeden 
egzemplarz mi nie został. Napisałem do „Roju”3 z prośbą o parę egzemplarzy, 
ale mi nie przysłali jeszcze. Poślę Wam także coś z moich akwafort4, gdy tylko 
będę miał trochę czasu do sporządzenia odbitek. Nie odpisałem Wam natych-
miast, gdyż byłem zajęty przygotowaniami do lekcji pokazowej z robót ręcznych 
(stolarstwo), która wczoraj odbyła się w obecności wizytatora i instruktora facho-
wego5 – na szczęście wyszedłem z tej próby nieźle. Okropnie mnie to wszystko 
nudzi i chciałbym się jakoś od tego uwolnić. Na drugi rok dochodzą do tego 
roboty w metalu.

Jak widzę z fotografij pochodzicie z rodziny ziemiańskiej i może jeszcze czę-
ściowo interesami i przynależnością klasową tkwicie w ziemiaństwie. Wakacje 
spędzacie zawsze na wsi, na włas nej lub rodzinnej ziemi6 – bardzo to piękne.

Gdzie spędzę wakacje – nie wiem jeszcze. Zaraz po świętach będę 
w Warszawie parę dni. Odnaleźć mnie można w internacie dla nauczycieli państw. 
Marszałkowska 4. – na wypadek, gdybyście i Wy znaleźli się w Warszawie. Bardzo 
chciałbym się z Wami zobaczyć. Jak widzę rozwinęliście się w nieprzeczuwanym 
przeze mnie kie runku. Nie imputowałem7 Wam nigdy skłonności literackich. 



Dobrze by było w lecie gdzieś spotkać się. Zostaniemy – mam nadzieję – w kon-
takcie i porozumiemy się jeszcze co do tego. Bardzo dla mnie był miły cały ten 
epizod odnalezienia Was po tylu latach i jeszcze raz serdecznie dziękuję za wszyst-
kie dary i pamiątki. Fotografie Wasze oraz rodzinne zwracam Wam – szkice – 
korzystając z Waszej łaskawości – zatrzy muję.

Czy może to być fragment prozy, który mógłbym posłać do „Ka meny”, 
czy musi być jakaś całość? Przypuszczam że może być i fragment. Wyszlę wkrótce.

Serdecznie Was ściskam i pozdrawiam
Wasz
Bruno Schulz
Drohobycz, 24 III 1934
Floriańska 10

1 A. Błok, Ogród słowiczy, w przekładzie K. A. Ja worskiego, z 4 linorytami Z.  Waśniewskiego, 
Biblioteka „Kameny” 1934, nr 2.

2 Mowa o Sklepach cynamonowych.

3 „Rój” – warszawskie wydawnictwo poświęcone głównie beletrystyce polskiej i obcej, a także edy-
cjom popularnonaukowym. Obie książki Schulza ukazały się jego nakładem. Właścicielami „Roju” 
byli Marian Kister i Melchior Wańkowicz.

4 Określając grafiki nieściśle jako akwaforty, Schulz ma na myśli swoje cliché-verres [akwaforta (z wł.) 
– technika graficzna wklęsła, polegająca na trawieniu w kwasie azotowym rysunku wykonanego 
stalową igłą na płycie miedzianej pokrytej werniksem. Igła, usuwając werniks, odsłania powierzch-
nię płyty, która po wytrawieniu zatrzymuje farbę w powstałych rysach (dopisek J. J.)]. 

5 Pokazowa lekcja robót ręcznych odbyła się 23 marca 1934 roku „w klasie I b gimnazjum państwo-
wego im. Króla Wła dysława Jagiełły w Drohobyczu w obecności p. Madydy Franciszka, kierownika 
Ogniska metodycznego nauki zajęć praktycznych w VIII gimnazjum państwowym we Lwowie (P. 
Schulz Bruno)” – Sprawozdanie Gimnazjum w Drohobyczu, 1934.

6 Mowa o miejscowości Zwiniacz (nie Zwiniącz, jak Schulz parokrotnie omyłkowo pisze), wsi 
w powiecie czortkowskim, położonej nad potokiem o tej samej nazwie, wpadającym do Seretu. 
Znajdował się tam majątek ziemski brata Zenona Waśniewskiego, dokąd ten często wyjeżdżał na 
urlop.

7 imputować (z łac.) – tu: wmawiać (przypis J. J.).

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.


