
List Brunona Schulza do Romany Halpern 
z 29 listopada 1936 roku

Droga Pani Romano!

Pani tak mimochodem donosi mi o stracie posady, jakby o fakcie mało waż-
nym! Przecież musiała Pani to przewidywać od pewnego czasu? Czy Pani ma 
widoki na inną? Czy Szturm nie poradzi coś, nie użyje swoich wpływów? Dziwna 
rzecz, że ta gruczołowa sprawa chłopczyka Pani tak się przewleka! A może to na 
innym tle? Niech mi Pani doniesie, jak się teraz ma i co lekarz mówi.

Czy na wieczorach literackich widuje Pani kogoś ze znajomych wspólnych? 
Z kim Pani jest tam zaznajomiona? O sprawie korespondencji z Gombrem1 nie 
pisałem, bo w gruncie rzeczy sprawa była błaha – nie wiadomo z jakiej racji tyle 
omawiana. Gombrowicz to bardzo interesujący pisarz, jeden z najciekawszych. 
Czy zna Pani jego Pamiętnik z okresu dojrzewania? Proszę koniecznie przeczytać 
– rewelacyjna książka. Nie odpisywałem w sprawie przyjazdu do Warszawy, bo 
nie wiedziałem, jak się sprawy ułożą. Teraz wygląda tak, że nie przyjadę lub na 
bardzo krótko. Juna jedzie do Janowa koło Lwowa. Zobaczymy się we Lwowie. 
Przyjadę może sam w sprawie wydania moich nowel2. Chcę poprzednio załatwić 
sprawę ślubu i pojechać do Katowic. Właśnie szukam kogoś na prowincji śląskiej, 
który by zgodził się na zameldowanie mnie u siebie. Nie znam nikogo. Nie wiem 
nawet jak się te miejscowości nazywają. Może Pani może mi coś poradzić?

Do Szturma nie pisałem, ponieważ zdaje mi się, że obciążam go nie potrzebnie 
obowiązkiem odpisywania – człowieka tak zajętego – uważam za grzech zabierać 
mu to trochę czasu, którego mu inni nie zdążyli wydrzeć. Jak Pani może przy-
puszczać, że jestem zniechęcony do niego? Jak on może to przypuszczać? Jak 
w ogóle można Szturmowi coś brać za złe? Jestem pełen szacunku i czułości dla 
tego człowieka, napiszę mu wkrótce.

Dochodzę do przekonania, że najważniejszą przyczyną mojej depressji jest 
bezczynność, nieproduktywność. Przyczyną zaś mej bezczynności jest przesąd, 
że mogę tylko wtedy pracować, kiedy wszystko jest w porządku i kiedy jestem 
zadowolony i mam trochę pogody w duszy. Tymczasem w każdym nastroju 
należy się przełamać i pracować. Uniezależnić się od pogód i kaprysów nastroju. 
Nie pytać się o zadowolenie, o szczęś cie – oprzeć swe życie na pracy, na wysiłku, 
na rezultatach. Gdyby mi się to udało, byłbym szczęśliwy.

Byłem w zeszłym tygodniu we Lwowie odwiedziłem moją starą przyjaciółkę, 
Deborę Vogel, bardzo miłą i szlachetną i mądrą osobę, oraz moich krewnych. 



Zgłosiłem odczyt o T. Mannie3 w kasynie art. lit. Jeszcze nie zacząłem go 
opracowywać.

Niech Pani się nie gniewa za skąpy list dzisiejszy i niech Pani prędko napisze. 
Listy Pani czytam z wielką przyjemnością i… z łat wością.

Serdecznie Panią pozdrawiam
Bruno Schulz
29 XI 1936

Rysunek prześlę osobno.

1 „Impreza z Witoldem” – to znaczy korespondencja pole miczna z  Gom  browiczem, opublikowana 
w numerze 7 miesięcznika „Studio”. W odpo wiedzi na nią ukazał się szereg artykułów, na przykład 
Jana Emila Skiwskiego Łańcuch szczęścia („Tygodnik Ilustrowany” 1936, nr 42), na który Gombrowicz 
odpowiedział felietonem Łańcuch nieporozumień („Studio” 1936, nr 8), a następnie zabrał głos na 
ten temat Włodzimierz Pietrzak w felietonie Święte szukanie („Studio” 1936, nr 9).

2 Mowa o tomie Sanatorium pod Klepsydrą.

3 Odczytu o Tomaszu Mannie Schulz ostatecznie nie wygłosił. Wydaje się jednak, że jego tekst został 
opracowany, jak można by wnosić z  pewnych napo mk nień w liście Debory Vogel do Schulza 
z 9 stycznia 1939 roku..

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.


