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Pleśniewicza z 1 grudnia 1936 roku

Drogi Panie Andrzeju!

Ucieszyłem się bardzo niespodzianym i miłym listem Pańskim. Wczoraj 
do piero pisałem do Pana i zanim list zdołałem nadać (brakło mi koperty) – już 
była jakby odpowiedź. O jakim liście swoim Pan pisze, na który nie otrzymał 
Pan odpowiedzi? Od czasu ostatniego listu jaki otrzymałem, widzieliśmy się 
przecież w Warszawie. Czy Pan potem jeszcze do mnie na pisał? Może list zagi-
nął? Poczuwam się trochę do winy żem tak rzadko się z Panem widywał podczas 
pobytu w Warszawie. Sądzę, że jednak to do mnie raczej należała inicjatywa 
w tej sprawie. Ale to można jeszcze naprawić.

Artykuł Pański bardzo mnie mile dotknął, dlatego mój sąd o nim może nie 
jest obiektywny. Wyobrażam sobie, że Witold mógłby Pana skutecznie zaata-
kować. Jego stanowisko jest bardzo silne i trudne do zbicia. To, co Pan mówi 
o obiektywizacji przeżyć u artysty, o dystansie między życiem a sztuką – myśla-
łem także – prawie w identyczny sposób. Także to o bezpodstawności żądania, 
by pisarz był tym, co Gomber1 nazywa „pełnym pisarzem”. To jego kryterium 
wobec pisarza nie dotyczy moim zdaniem wcale istoty artysty, dotyczy jego 
życiowego, czy towarzyskiego wyrobienia, czy podobnych rzeczy. Realna oso-
bista korzyść z opanowania słowa „nie może być” sprawdzianem artyzmu. 
Wszystko to Pan bardzo trafnie sformułował. W ogóle stwierdzam, że spoty-
kamy się w wielu punktach, jak już zauważyłem podczas poprzedniej korespon-
dencji, i że w sposobie ujmowania problemów posuwamy się jakby na równo-
ległych drogach.

Miło słyszeć, że Pan się moją osobą interesuje. Niestety nie mogę o sobie nic 
pocieszającego donieść. Wpadam z jednej depressji w drugą i to paraliżuje moją 
aktywność. Dochodzę do tego, że winę mojej skąpej produkcji przypisać należy 
brakowi dys cypliny, czy techniki życia, nieumiejętności zorganizowania sobie 
dnia. Ulegam przesądowi, że twórczość może się dopiero wtedy rozpocząć, gdy 
na całym obszarze życia wszystkie trudności są załatwione, nic nie zagraża 
i tchnienie pogody unosi się nad uspokojoną „duszą”. A na to trzeba długo cze-
kać. Wy starczy, jakaś sprawa zaległa i niezałatwiona, jakaś niedogodność 
wewnętrzna, ażeby mi zepsuć ochotę do pisania.

Czy Pan czytał moją Wiosnę2? Ja sam jestem z niej niezadowolony, dlatego 
szukam potwierdzenia z zewnątrz.



Nie, nie wniosłem żadnego podania do Ministerstwa. Pięknie dziękuję Panu 
za dobre chęci. Przypuszczam, że nie jest w Pańskiej mocy spowodować Ministra, 
by dał mi posadę w Warszawie? Złożyłem podanie do Kuratorium O. S.3 o prze-
niesienie mnie do Lwowa.

Książka Truchanowskiego4 należy do rzeczy, które mnie ostatnio depry mują. 
Uważam tę książkę za mimo-wolną parodię mojej książki, karykaturę spowodo-
waną przez nieudolność i naiwność autora. Samokrytyka tego człowieka wydaje 
się być sparaliżowana. Nie dostrzega on, lub też nie robi sobie nic z tego, że 
powtarza moje zwroty, zdania i sformułowania, strywializowane i nieudolne. 
Widział Pan kiedyś nieudolne kopie obrazów robione przez dyletantów? Szczegóły 
oryginału są w nich w podobny sposób zgrubiałe, zniekształcone i przekręcone. 
Moja niechęć wynika stąd, że brzydzę się tej umysłowości grubej, naiwnej i pry-
mitywnej, dotykającej nieumiejętną ręką moich wynalazków. W jego rękach 
przeradzają się one w karykaturę. Ta książka może mi dużo zaszkodzić: czytelnik 
nasz nie jest sumiennym czytelnikiem. Komu się zechce wrócić do Sklepów cyn., 
żeby skontrolować różnicę między mną a Truchan. W ten sposób karykaturalna 
proza jego podstawi się w umyśle czytel nika na miejsce mojej prozy. Chciałbym 
bardzo, żeby Pan – jeżeli to jest zgodne z Pańską intencją – ostrzegł czytelnika 
przed tym niebezpieczeństwem i wykopał rów między nim, a mną. Że moje 
obawy – nie są wy mysłem – świadczy recenzja Łaszowskiego, gdzie lichota książki 
Truchanowskiego służy za asumpt, by zaatakować mnie i cały mój rodzaj.

Co Pan sam robi oprócz artykułów? Czy Pan coś własnego pisze? Bardzo 
dobrze rozumiem Pańską potrzebę izolacji i ciszy. 

Recenzji Napierskiego5 też dobrze nie rozumiałem, ale przypisuję to jej głębi 
i trudnym drogom myślowym, przez które prowadzi. Czy Pan nie tak sądzi?

Serdecznie Panu dziękuję za pamięć i łączę wyrazy szacunku i najserdecz-
niejsze pozdrowienia

Bruno Schulz
1 XII 1936

1 „Witold”, „Gomber” – to Witold Gombrowicz.

2 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. 

3 Kuratorium Okręgu Szkolnego.

4 Kazimierz Truchanowski (1904–1994) – prozaik, tłu macz; autor między innymi książek Ulica Wszystkich 
Świętych, Zmowa Demiurgów. Książka Truchanowskiego, o której wspomina Schulz, to Ulica 
Wszystkich Świętych (1937). [Interesujący przyczynek do dziejów znajomości Schulza z Truchanowskim 
zawiera list Jerzego Ficowskiego do Jerzego Jarzębskiego opublikowany w: J. Jarzębski, Komentarz 
do komentarzy. Schulz edytorów, „Schulz/Forum” 3, 2014, s. 106–107 – dopisek S. D.].



5 Stefan Napierski, właściwie Marek Eiger, (1899–1940) – krytyk literacki, poeta, tłumacz, eseista; 
w latach 1938–1939 redaktor i wydawca „Ateneum”. W publikowanej wypowiedzi krytycznej 
(„Ateneum” 1939, nr 1) odmówił twórczości Schulza jakiejkolwiek wartości artystycznej.

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.


