
List Brunona Schulza do Mariana 
Jachimowicza z 28 kwietnia 1941 roku

Drogi Panie Marianie!

Wit1 przyjechał od Pana olśniony, jak objawieniem, Pańską poezją. Był 
głęboko przejęty faktem narodzin w takim odludziu wielkiej poezji. Szcze-
rość jego wstrząsu nie ulega dla mnie wątp liwości. Ja sam byłem wzruszony 
głęboko i uradowany, choć smutny zarazem, że jak ślepiec muszę przyjąć od 
innych radosną no winę. Podtrzymuje mnie nadzieja, że może jeszcze mi się 
oczy otworzą. Bo jestem teraz w okresie chłonnym, w okresie jakiejś obiek-
tywności i jasności. Mniej zaabsorbo wany sobą, mniej pogrążony w swoim 
świecie – zaczynam rozumieć inne. Pragnę zobaczyć się z Panem i jeszcze 
raz poddać się Pańskiej poezji. Mówił mi Marek S.2 że Pan do mnie przyje-
dzie. Przykro mi wyznać, że Pańska wizyta ucieszyłaby mnie podwójnie, 
gdyby Pan s a m  był u mnie, gdyż obecność Wita – nie wiem czemu – de-
prymuje mnie i  paraliżuje. P.  Ania3 była świadkiem, jak porażony byłem 
ostatnio jego obecnością. Naturalnie mówię to Panu w dyskrecji. Może Pan 
by to tak urządził by być osobno u mnie, albo w innym dniu, albo też naj-
pierw u mnie, a potem u Wita.

Mam nadzieję, że oddźwięk tak silny u poety dobrego i nieskłonnego do 
przeceniania drugich wzmocni Pańską wiarę i ufność w siebie. Cieszę się, że 
taki poeta jak Pan jest zwolennikiem moich utworów. Oczekuję od spotka-
nia z Panem jakiegoś ożywienia i wzmocnienia.

Ściskam Pana serdecznie
Bruno Schulz
28 V 1941

1 Juliusz Wit, właściwie Witkower, (1902–1942) – poeta związany z awangardą krakowską, zamordo-
wany przez hitlerowców we Lwowie. Schulz jest autorem recenzji zbioru wierszy Wita Lampy 
(Nowy poeta, „Sygna ły” 1936, nr 23).

2 Marek Holzman, noszący również nazwisko Singer, (1919–1982) – foto grafik, autor re produkcji 
rysunków Schulza zamieszczonych między innymi w  Regionach wielkiej herezji Jerzego 



Ficowskiego (1967), w Drugiej jesieni Brunona Schulza (1973) oraz w pierwszym wydaniu Księgi 
listów (1975). Przed wy buchem wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 roku był kierownikiem biblio-
teki w Borysławiu.

3 Pani Ania – Anna Płockier (1915–1941) – była ostatnią „partnerką istotnych dialogów” i zapewne 
ostatnią – chronologicznie – z kobiet, których Schulz nie minął obojętnie. Urodzona 15 kwietnia 
1915 roku, malarka, córka wybitnego lekarza, profesora Leona Płockiera. Ukończyła Aka demię 
Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie poznała później szego narzeczonego Marka Zwil li cha, również 
malarza, który przerwał studia w krakowskiej Akademii – wskutek konfliktu na tle ówczesnego 
numerus clausus – aby kontynuować je i ukończyć w Warszawie. Narzeczonego odwiedzała jeszcze 
przed wojną, w czasie ferii letnich 1938 roku, w jego domku w Borysławiu. W 1939 roku przeżyła 
oblężenie Warszawy i po krótkim tam pobycie, w roku 1940 przekradła się przez ówczesną granicę 
do Borysławia, do narzeczonego, z którym, zamierzając ucieczkę do Warszawy, pozornie zalegali-
zowała swój związek. Jej na rze czony, zwany przez przyjaciół Maćkiem, w latach 1940–1941 był 
na uczy cielem rysunków w borysławskim gimnazjum, Anna także udzie lała lekcji. W grupie zaprzy-
jaźnionych artystów i młodych adeptów sztuki – Juliusz Wit, Artur Rzeczyca, Marian Jachimowicz, 
Marek Holz man i in ni (zob. M. Jachimowicz, Borysław – zagłębie kulturalne, „Twórczość” 1958, nr 4) 
– bywał także Schulz; rozwijały się tam dysputy o sztuce, poezji, prozie i malarstwie. Anna wraz 
z narzeczonym i  całą jego rodziną została zamordowana przez milicję ukraińską, działającą 
z ramienia niemieckich mocodawców. Ów masowy mord nastąpił 27 lis topada 1941 roku w lesie 
pod Truskawcem. 

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.


