
List Brunona Schulza do Tadeusza 
Wojciechowskiego z 4 września 1940 roku

Drogi Panie Tadeuszu!

Młody i sympatyczny muzyk1 przywiózł mi od Pana pozdrowienia. Okazało 
się, że Pan, o którym myślałem, że jest gdzieś na Zachodzie – przebywa we 
Lwowie. Powiało dawnymi czasami, tak dziś dalekimi… jakby mnie ktoś zbudził 
z długiego letargu, nazwał mnie moim własnym imieniem, którego zapomnia-
łem. Tak dalece stałem się anonimowy, obcy samemu sobie, że gdy ktoś dawny 
przychodzi mnie odszukać, myślę, że się pomylił, że zgubił się w czasie, że mnie 
już dawno nie ma… Jest tak, jakby po wielu, wielu latach ktoś wrócił do kraju. 
Wydaje się sobie własnym pogrobowcem, nie wie, czy to są dzieci tych, których 
znał, czy oni sami… Słyszy niewiarygodne rzeczy: np. że Jurek2 się ożenił… – 
fakt zupełnie niejadalny, do niczego niepodobny… A Pan sam, co Pan porabia? 
Czy i Pan się zmienił? Czy żyje Pan jeszcze haustem Paryża, którego Pan zachwy-
cił nieco3? Czy Pan mi w ogóle odpisze?

Przyszło mi na myśl, że Pan mógłby mi może pomóc, wydobyć z głuchego 
letargu, w którym żyję. Zorganizowano szkołę artyst., w której Pan uczy4. Może 
znalazłoby się tam jakieś miejsce dla mnie? Może powierzono by mi jeden 
z przedmiotów ubocznych: literaturę polską, his torię sztuki, perspektywę, albo 
może znalazłbym miejsce w pracowni graficznej, może historia architektury?

Nie wiem, czy Panu wiadomo, jakie są teraz wymagania i rygory w szkołach 
zwykłych, gdzie uczę kreślenia. Człowiek w moim rodzaju nie może tego wytrzy-
mać ani przez miesiąc, zamienia się w bezduszną maszynę. Może Pan mnie może 
ratować przed zagładą fizyczną i duchową? Niech Pan coś poradzi, zasięgnie rady 
kolegów, przyjaciół. Jak Jurek żyje? Czy ma jakąś posadę? Niech go Pan powia-
domi o moim losie, bo nie znam jego adresu. Niech Pan się nie gniewa za ten 
atak i nie pozostawi mnie bez odpowiedzi.

Pozdrawiam Pana serdecznie
Bruno Schulz
Drohobycz, 4 IX 1940
Sedowa 85

1 Jakub Weissman (ok. 1914–1942) – zwany przez przyjaciół Kubą lub Markiem, dwudziestoparoletni 
pianista, absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej we Lwowie, uważany wówczas za najwybitniejszą 



indywidualność artystyczną swego pokolenia. Poza talentami muzycznymi odznaczał się nieprze-
ciętną inte ligencją i wielką urodą. W 1942 roku ukraiński policjant wyprowadził go z domu pod 
pozorem poboru Żydów do robót. Pomimo interwencji przyjaciół nie udało się go ocalić.

2 Jerzy Janisch (1901–1962) – malarz, współzałożyciel grupy malarzy Artes, powstałej we Lwowie 
w roku 1929 (należeli do niej między innymi: Otto Hahn, Ludwik Lille, Henryk Streng, Tadeusz 
Wojciechowski); w okresie kontaktów z Schulzem pracował nad renowacją fresków w drohobyc-
kim kościele. 

3 Wojciechowski dwukrotnie wyjeżdżał do Francji: w 1936 roku jako stypendysta, w 1937 jako inży-
nier architekt z wycieczką studentów.

4 Dawna Szkoła Przemysłu Artystycznego we Lwowie została przemianowana przez sowieckie wła-
dze na Instytut Sztuk Pięknych, w któ rym Wojciechowski podjął pracę.

5 Ulica Floriańska, przy której Schulz mieszkał, zmieniła nazwę na Sedowa.

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.


