
List Brunona Schulza do Kazimierza 
Truchanowskiego z 11 kwietnia 1936 roku

Drogi Panie!

Niech Pan wybaczy, że na dwa listy nie odpowiedziałem Panu. Winę ponosi 
tu trwała depressja, która leży na moim życiu: Czuję, że nie mogę nic dać ze sie
bie, chociaż Pan się tyle ode mnie spodziewa i tyle oczekuje. Nie mam po prostu 
czym odpowiedzieć na tyle Pańskiego entuzjazmu. Oprócz mojej artystycznej 
bezpłodności ciąży na mnie wiele kłopotów materialnych i życiowych tak np. na 
przyszły miesiąc nie otrzymam już stypendium (150 zł) i przez kilka miesięcy nie 
będę miał z czego żyć, bo i pensji teraz nie pobieram. Wiosna dotychczas była 
dla mnie jakaś twarda, cierpka, niegościnna, nie przyniosła mi nic – prawie. 
Codziennie odwiedzam przy jaciela, który umiera na raka1. Przykro mi, że tak 
rozczarowuję Pańską legendę o moim szczęściu. Stoję teraz przed trudnym prob
lemem małżeńskim, połączenie z kochającą i dzielną, niezwykłą kobietą jest 
zachwiane z powodu mych stosunków materialnych.

Pańskie słuchowisko czytałem z zainteresowaniem. Prócz mego subiektyw
nego zainteresowania – nic o tym powiedzieć Panu nie mogę – nie znam się 
zupełnie na tym. W Warszawie niech to Pan pokaże Irzykowskiemu2 – on się 
bardzo zajmuje scenariuszami dla radia i on może Panu dać dobre wskazówki, 
jak rzecz zastosować do warunków radia. Może Pana także poprzeć, bo on lubi 
młode, nieodkryte talenty. Czy mam Panu rękopis odesłać?

Moje tłumaczenie Kafki wkrótce ukaże się, poszlę je Panu po ukazaniu się. 
Prócz tego chcę jeszcze przed wakacjami wydać tom nowel3 już ogłoszonych 
w czasopismach plus jedna większa nowa4. Chciałbym to wydać z ilustracjami. 
Mesjasza nie tykam.

Niech mi Pan daruje, że mało piszę. Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy 
i dużo będziemy mówili. Tymczasem życzę Panu serdecznie Wesołych Świąt 
i wszystkiego dobrego

Bruno Schulz
Drohobycz, 11 IV 1936

1 W 1936 roku zmarł w Drohobyczu chory na raka Ema nuel Pilpel (urodzony około 1893 roku), syn 
znanego drohobyckiego księgarza, Ja kuba, były kolega szkolny i długoletni przyjaciel Brunona 



Schulza. W księgarni jego ojca Schulz spotykał się z Emanuelem (zwanym Mundkiem), Stanisławem 
Weingartenem (zamordowanym przez hit lerow ców wiosną 1943 roku w Drohobyczu) oraz 
z Michałem Cha jesem. Prowadzili tam w przyjacielskim gronie dysputy o sztuce, a obfity księgo-
zbiór Pilplów stanowił istotne źródło wszechstronnej wiedzy młodego Brunona – zarówno 
z zakresu literatur obcych, jak i w dziedzinie filozofii, psychologii, estetyki i historii sztuki.

2 Karol Irzykowski (1873–1944) – krytyk literacki, prozaik; autor między innymi książek Czyn i słowo, 
Walka o treść, Dziesiąta muza oraz powieści Pałuba.

3 Mowa o Sanatorium pod Klepsydrą.

4 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.


