
List Brunona Schulza do Romany Halpern 
z 6 lutego 1938 roku

Droga i Kochana Przyjaciółko!

Jestem zaniepokojony Twoim milczeniem. Czy uraziłem Cię czymś, czy coś 
Cię zasmuciło lub zniechęciło? Jak Twój woreczek żółciowy, czy nie zgłasza już 
żadnych pretensyj więcej? Jaki Twój humor?

Byłem 3 dni we Lwowie – niepotrzebnie. Straciłem tam wolny czas, który 
mógłbym był lepiej zużytkować i wróciłem chory. Leżę już od środy na zapale-
nie tchawicy, ale już bez gorączki i pra wie bez dolegli wości. Mógłbym coś robić, 
ale wolę myśleć. Dobrze mi się jakoś myśli i koncypuje. Może coś z tego 
wyniknie.

We Lwowie widziałem się z Juną. Jest ciągle bez posady i w fatalnym humo-
rze, ale b. elegancka i podobająca się. Byłem z nią u Chwistków, gdzie się w niej 
zakochała Chwistkówna1 19-letnia, wspaniała dziewczynka o niezwykłych zdol-
nościach. Może wiesz, jak by dla niej (Juny) znaleźć posadę?

Czy przywiązujesz jakąś wagę do mojej kandydatury do nagrody „Wiadomości”? 
Czy nie wiesz nic bliższego? Przypuszczam, że moją kandydaturę postawił tylko 
Wittlin. Czy możliwe, by ktoś go w tym poparł?2

Brochwicz posłał mi książkę swoją z prośbą o napisanie recenzji. Odpisałem 
mu, że zlikwidowałem pisanie recenzyj, żeby mi tego nie wziął za złe. Mam wra-
żenie, że to grafomańska książka, choć podobno Gombrowicz się nią zachwycał 
(nie wiem, czy szczerze).

W „Chochole”3 nowym piśmie satyrycznym zamieścił Korabiowski (Strońć)4 
potworną, choć trafną parodię na moją prozę. W „Pionie” ukazał się jako recen-
zja artykuł Sandauera: O twórczości mitologów5, rzecz o Gombrowiczu i Schulzu. 
Poza tym nie wiadomo mi o żadnych recenzjach, gdyż nie zaabonowałem się 
w informacji prasowej.

Czy widziałaś się z Witkacym? Jakie życie prowadzisz? Czy widujesz kogoś? 
Dostałem list od Wandy Kragen, w którym donosi mi o jakichś atakujących 
artykułach Skiwskiego6 i Piaseckiego7 o Ferdydurke. Boję się, żeby sprawa 
Ferdydurki nie stała się dla niej jakimś urazem psychicznym.

Egga8 już narysowała illustracje do Komety. Myślę, że wkrótce się ukaże.
Do Tomasza Manna jeszcze wciąż nie pisałem9. Mam wielką przed tym tremę.
Jeżeli wkrótce nie otrzymam od Ciebie wiadomości, będę bardzo niespokojny.
Łączę serdeczne pozdrowienia i prośbę o wiadomość



Bruno Schulz
Drohobycz, 6 II 1938

1 Córka profesora Leona Chwistka.

2 Schulz się mylił. Józef Wittlin nie zgłaszał kandyda tury książki Schulza do nagrody „Wiadomości 
Literac kich”. Wymieniał ją, jako juror, dopiero na trzecim miejscu, podobnie – Maria Dąbrowska. 
Jedynie Maria Kuncewiczowa zgłosiła Sanatorium pod Klepsydrą do nagrody na miejscu 
pierwszym.

3 „Chochoł” – lwowski tygodnik satyryczny, wyda wany przez Izydora Bermana we Lwowie, w 1938 
roku. W pierwszym numerze „Chochoła” wydrukowano parodię pióra Wilhelma Korabiowskiego 
pod tytułem A la manière de… Bruno Schulz.

4 Wilhelm (Jerzy, Edward) Korabiowski, właściwie Wint (ok. 1900 – 1944) – publicysta, satyryk, krytyk 
literacki, teatrolog, aktor. Publikował re cen zje (m. in. Sklepów cynamonowych Schulza: Spóźniona 
re cen  zja, „Nowe Czasy” 1935, nr 23), felietony, teksty satyryczne w „Nowych Czasach”, „Syg nałach”, 
„Szpilkach”, „Pionie”, „Drodze”, „Kurierze Porannym”, „Tygodniku Ilustrowanym”. Jako „Radca 
Strońć” występował w cyklicznej audycji radiowej „Na wesołej lwowskiej fali”, do której pisał także 
teksty. W pierwszym numerze tygodnika „Chochoł” zamieścił parodię prozy Schulza pod tytułem 
A la ma nière de… Bruno Schulz. („W «Chochole» nowym piśmie satyrycznym zamieścił Korabiowski 
(Strońć) potworną, choć trafną parodię na moją prozę” – pisał Schulz 6 lutego 1938 roku w liście do 
Romany Halpern). Korabiowski został zamordowany na gestapo przy alei Szucha w Warszawie, 
w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku, podczas powstania warszawskiego.

5 Artykuł ukazał się w „Pionie” 1938, nr 5.

6 [Schulz nawiązuje do listu Wandy Kragen do niego z 3 stycznia 1938 – przypis S. D.]. Jan Emil Skiwski 
(1894–1956) – publicysta, krytyk literacki. W czasie okupacji redaktor „gadzinówki”, kolaborant, 
współpracownik hitlerowskiego urzędu propagandy (Reichspropagandaamt). Od 1945 roku prze
bywał na Zachodzie. Skazany zaocznie na dożywotnie więzienie i utratę praw. Zmarł w Wenezueli.
Artykuły Skiwskiego o Gombrowiczu to: Kurza pierś („Kronika Polski i Świata” 1938, nr 2) oraz Jeszcze 
kawałek kurzej piersi (tamże, nr 3).

7 Stanisław Piasecki (1900–1941) – działacz ONR, nacjonalistyczny pub  licysta, redaktor naczelny tygo
dnika „Prosto z Mostu”, zginął roz strzelany przez hitlerowców w Palmirach. 

8 Chodzi tu o Eggę van Haardt. 

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.


