
List Brunona Schulza do Tadeusza Brezy 
z 11 maja 1936 roku

Drogi Tadziu!

Nieraz myślałem o Tobie w tych czasach i postanawiałem napisać – jakoś 
trudno mi było zdobyć się na to. Dlatego też serd. Ci dziękuję, żeś był lepszy ode 
mnie i pierwszy napisał. Bardzo, bardzo się cieszę, że książka Twoja wychodzi1. 
Z niecierpliwością oczekuję fragmentu. Czy w „Roju”2 ją wydajesz? Bardzo już 
chciałbym mieć ją przed sobą w całości.

Fragmenciki moje, które czytałeś – są napisane od ręki – kiedyś, wyszukałem 
je teraz jako takie „paralipomena”3. Twoje pochwały są nieuzasadnione. To raczej 
słabsze rzeczy. Fragment Gombra4 nie wydał mi się jaskrawy. Dopiero po Twojej 
uwadze stwierdzam, że jest rzeczywiście wyraźniejszy niż np. Dziewictwo5, ale to 
może skutek większej odwagi i świadomości swych intencyj?

Ja napisałem tylko większą nowelę około 60 str. druku6. Mam zamiar wydru-
kować ją w jakimś piśmie, a potem wydać razem z innymi nowelami w osobnym 
tomie. Nie jestem z niej zadowolony. Tęsknię już do jakiegoś nowego stylu. Kilku 
nowel nie mogę dokończyć.

Juna jest ciągle w Warszawie. Ona boi się Wam przeszkadzać. Może oczeki-
wała, że kiedyś do niej zatelefonujecie. Mam zamiar wkrótce przyjechać. Czy 
Witkiewicz już przyjechał?

Ściskam Cię serdecznie i do widzenia wkrótce!
Twój
Bruno

1 Chodzi o pierwszą powieść Tadeusza Brezy zatytułowaną Adam Grywałd.

2 „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.

3 Chodzi o utwory Schulza, powstałe przed napisaniem Sklepów cynamonowych, które wraz 
z paroma nowszymi miały się złożyć na tom Sanatorium pod Klepsydrą (1937) [paralipomena 
(z gr.) – uzupełnienia, dodatki lub poprawki do jakiegoś tekstu (dopisek J. J.)].

4 Witold Gombrowicz (1904–1969) – prozaik, dramaturg, eseista. Przed wojną wydał w Polsce 
Pamiętnik z okresu dojrzewania (opowiadania), Iwona, księżniczka Burgunda (sztuka sceniczna), 
Ferdydurke (powieść); od roku 1939 przebywał na emigracji w Argentynie, później we Francji. 
Opublikował: Trans-Atlantyk (powieść), Ślub (sztuka sceniczna), Operetka (sztuka sceniczna), 



Dziennik (zapiski i rozważania diariuszowe), Bakakaj (opowiadania głównie z Pamiętnika z okresu 
dojrzewania), Pornografia (powieść), Kosmos (powieść). Zmarł we Francji. Chodzi tu o fragment 
Ferdydurke (1937) drukowany w „Tygodniku Ilustrowanym”.

5 Dziewictwo to nowela Gombrowicza z tomu Pa miętnik z okresu dojrzewania (1933).

6 Opowieść pod tytułem Wiosna, której pierwodruk ukazał się w „Skamandrze” (1936, nr LXXIV, 
LXXV), a która później została włączona do tomu Sana torium pod Klep sydrą. W „Skamandrze” brak 
jednego rozdziału (siedemnastego) Wiosny, wprowadzonego dopiero w wersji drukowanej 
w Sanatorium pod Klepsydrą.

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.


