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Szanowny i Drogi Panie!

Niech Pan nie gniewa się, że odpisuję późno i nie tak, jak chciałbym. Niech 
to Pana nie zraża. Będziemy jeszcze – w lepszym dla mnie czasie korespondowali 
i z pewnością się spotkamy. Mówił mi Janisch że Pan jest bardzo do mnie 
wewnętrzną strukturą podobny, choć fizycznie zupełnie inny. To mnie bardzo 
zaciekawia i cieszy. Ale tak się jakoś składa teraz, że nie będziemy się mogli pod-
czas Świąt zobaczyć, bo wyjeżdżam do Warszawy – na całe ferie. A może by Pan 
się również wybrał do Warszawy, gdzie i Janisch z początkiem stycznia jedzie?! 
Janisch bardzo się cieszy na zobaczenie się z Panem. Niestety i on i ja mamy tu 
mało czasu, żeby się z sobą widywać wydatniej. On wolny jest dopiero w nocy, 
a wtedy znów ja jestem zmęczony. Żałuję, że tak późno go poznałem. Napisałem 
mu jeszcze w sierpniu bilet, na który nie zareagował i dopiero w listopadzie przy-
szedł do mnie.

Chciałbym bardzo przyjechać kiedyś do Rzeszowa, do Pana, zobaczyć ten 
dom à la E. A. Poe1, w którym mieszka samotna, ekscentryczna i znudzona młoda 
pani. Zdaje mi się, że mamy cały szereg pilnych spraw do omówienia, spraw które 
leżą między nami i czekają na nasze spo tkanie, żeby ożyć.

Zdaje mi się, że mówił mi Janisch, że Pan uwielbia Rilkego2. Otóż na ten 
temat jest strasznie dużo do pomówienia. Należałoby właściwie przejść jego 
wszystkie dzieła razem. Czy Pan czyta po niemiecku? Nie chodzi o samego 
Rilkego, ale o sprawy – że tak powiem wspólne, o sprawy między nim, a nami, 
o wszystko to, co on zaniedbał napisać, a co my musimy uzupełnić. Czy zna 
Pan Kafkę3? Szukam jakiegoś nowego autora, który by mnie olśnił i porwał. 
Dawno już nic, poza Rilkem, Kafką, T. Mannem4 nie znalazłem. Czy Pan coś 
zna dla mnie?

Chciałem tylko parę słów napisać do Pana, żeby Pana zapewnić o mojej sym-
patii i nadziejach, jakie łączę z osobą Pana. Na właściwy list nie stać mnie teraz. 
Od kilku tygodni nic nie czytam i literatura mnie trochę mniej zajmuje.

Pod wpływem Janischa odżyło zainteresowanie do malarstwa. Rysuję, między 
lekcjami i konferencjami, gdyż i ja jestem nauczycielem i uczę robót ręcznych 
i rysunków. 30 godzin tygodniowo.

Jest teraz 3 godz. w nocy. Od pewnego czasu budzę się o tej porze i nie mogę 
spać. Cieszyłbym się bardzo, gdyby Pan jeszcze do mnie przed Świętami napisał, 



ale wobec klasyfikacji itd. w szkole – nie liczę na to. Serdecznie Pan[a] ściskam 
i pozdrawiam 
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1 Edgar Allan Poe (1809–1849) – amerykański poeta, nowelista, krytyk literacki; autor nowel fanta-
stycznych i opowieści grozy.

2 Rainer Maria Rilke (1875-1926) - poeta austriacki, prozaik. Napisał między innymi Księgę obrazów 
(1902), Księgę godzin (1905), Pieśń o miłości i śmierci korneta Krzysztofa Rilke (1910), Nowe wiersze 
(1907–1908), powieść Malte (1910), Elegie duinejskie (1923) i Sonety do Orfeusza (1923). Schulz widział 
w nim swego duchowego patrona w sztuce; czytał jego dzieła w niemieckim oryginale i nie roz-
stawał się z nimi, do końca życia powracając do lektury poezji i prozy tego artysty, którego uważał 
za największego, obok Tomasza Manna, twórcę w literaturze europejskiej XX wieku.

3 Franz Kafka (1883–1924) – pisarz określany przez Schulza jako genialny, uznany został po drugiej 
wojnie światowej, a więc dwadzieś cia lat po śmierci, za jednego z największych pisarzy współczes-
ności (ta analo gia spóźnionego o dwadzieścia lat uznania jest jedynym istotnym podobieństwem 
dzieł obydwu pisarzy). Za życia prawie nie znany, wydał zaledwie kilka opowiadań. Pozostałe 
w rękopisie utwory kazał spalić po swej śmierci. Przyjaciel pisarza Max Brod nie spełnił jego ostat-
niej woli i wydał wydobyte ze spuścizny rękopiśmiennej arcydzieła, takie jak Proces (1925), Zamek 
(1926), Ame ryka (1927).

4 Tomasz Mann (1875–1955) – wybitny pisarz niemiecki, laureat Nagrody Nobla; autor nowel, opo-
wiadań, dzienników oraz powieści (między innymi Buddenbrookowie, Czarodziejska góra, Doktor 
Faustus).
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