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W-wa, 20. 7 [1938]
Wielce Łaskawy i Drogi Panie!

Pragnę serdecznie podziękować za list Pański, a zarazem uspra wie dliwić się 
z tego, że dotychczas Panu nie odpowie działem, sądziłem jednak, że jest Pan już 
na wylocie do Paryża i odpowiedź moja już Pana w Polsce nie zastanie. Po tele-
fonie od p. Halper nowej1, od której do wiedziałem [się], że jakieś kłopoty dewi-
zowe zatrzymują Pana jeszcze – zabieram się natychmiast do odrobienia swoich 
zaległości w kores pondencji.

Bardzo żałuję, że obecności Pańskiej w Warszawie nie udało mi się wyzyskać 
na chwilę dawno planowanej rozmowy. Rozmowy mocno zadłużonego dłużnika 
(jakim jestem wobec książek Pana) z bardzo drogim wierzycielem. Jeżeli nie-
obojętne są Panu szczere wyznania czytel ników, zechce Pan przyjąć, od jednego 
z nich, zapewnienie wielkiej wdzięczności za chwile zachwytu i olśnienia, jakie 
zawdzięczam książkom Pana. Przed paru dniami zabrałem się do Sanatorium, 
które mi łaskawie pożyczyła p. Romana2, niestety jednak ciągła harówka redak-
cyjna odrywa mnie od lektury, która i tak trwa u mnie bardzo długo, bo czytam 
bardzo powoli. Na razie więc muszę książkę oddać p. Romanie (która obiecała 
ją już komu innemu) z nadzieją, że ją jednak od niej jeszcze wydostanę.

Byłbym Panu bardzo wdzięczny, gdyby się Panu udało przysłać mi obiecany 
egzemplarz, chociażby na okres jakiegoś miesiąca (w sierpniu będę już nieco 
wolniejszy i poświęcam ten miesiąc na ostateczne wykończenie etiudy krytycz-
nej o Sklepach i Sanatorium). Pracę tę wygłoszę naprzód w formie odczytu 
w Związku Zawodowym Literatów we Lwowie, dokąd się wybieram z początkiem 
września (po uzgodnieniu terminu z Ortwinem3), potem mam zamiar wydru-
kować ją w „Pionie” albo w „Tygodniku”4.

Będę wdzięczny za wiadomości o sprawach związanych z Pańskim Paryżem 
i o terminie wyjazdu. Myślę, że przed wyjazdem Pańskim uda nam się jeszcze 
wymienić wiadomości o sobie. Na razie życzę powo dzenia w zabiegach paszpor-
towych (znam je z własnego i dotkliwego doświadczenia) i rychłego wojażu.

Oczekując od Pana wiadomości, 
serdecznie dłoń ściskam
W. Korabiowski



1 Romana Halpern (1900–1944) – córka znanego dziennikarza Alek san dra Keniga, po nieukończo-
nych studiach w Szkole Teatralnej pracowała – podobnie jak jej mąż Maciej Halpern (z którym się 
później rozwiodła)  – w biurze instytucji filmowej w Warszawie, prawdopodobnie zajmu jącej się 
importem filmów, ich opracowywaniem i dystrybucją; była również sekre tarką w różnych instytu-
cjach. Miłośniczka lite ratury i sztuki, obracała się w literacko-artystycznych środowiskach stolicy, 
uczestniczyła, a  niekiedy i współorga nizowała imprezy artystyczne, spotkania autorskie, pre lekcje 
pisarzy. Przez pewien czas związana była ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem, przez którego 
poznał ją Schulz – prawdopodobnie w Warszawie zimą 1936 roku, w początkach swego półrocz-
nego urlopu.

2 „P. Romana” – Romana Halpern.

3 Ostap Ortwin, właściwie Oskar Katzenellenbogen (1876–1942) – krytyk lite racki i teatralny, literatu-
roznawca, edytor. Został rozstrzelany przez hitlerowców w czasie likwidacji getta lwowskiego.

4 Chodzi o „Tygodnik Ilustrowany”, w którym swoje utwory zamieszczał również Schulz. 
Zapowiadany przez Korabiowskiego artykuł o Sklepach i Sanatorium nie ukazał się w druku ani 
w „Tygodniku”, ani gdziekolwiek indziej.

Tekst listu oraz przypisy według wydania: Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przy-
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