
List Brunona Schulza do Andrzeja 
Pleśniewicza z 29 listopada 1936 roku

Drogi Panie Andrzeju!

Serdecznie Panu dziękuję za tak piękną i głęboką obronę jakiej doznałem ze 
strony Pana na łamach „Kuriera Por.”1 Czy warto było w tej sprawie kruszyć 
kopie? Mam wrażenie, że ta moja impreza z Witol dem2 nabiera dopiero ex post3 
sensu w naświetleniu tych epifenomenów4, które ciągną się jej śladem. Sama 
w sobie była zaprawdę błaha i zabaw kowa. Zdziwiłem się, że ją tak poważnie 
biorą. W każdym razie jestem Panu serdecznie wdzięczny.

Fakty i czyny mają wymowę silniejszą niż intencje i intencje, którym brak 
poparcia faktów nie zasługują na wiarę. Dlatego może mi Pan nie uwierzy, że 
często w Warszawie myślałem o Panu i je żeli nie dochodziło do spotkań, to nie 
z mojej winy. Żałuję że nasz kontakt ukształtował się tak mało wydatnie. Nie 
wiem sam, kto ponosi winę, że tak mało widywałem się [z] Panem, z Brezą5 
i Witoldem, chociaż tyle mnie z Wami łączy wspólnego.

Doszedłem do tego, że moja chroniczna depresja pochodzi z kwie tystycznego6 
i eudemonistycznego7 nastawienia, z robienia każdej chwili bilansu zadowole-
nia. Każdej chwili stawiam sobie pytanie: czy mam prawo do zadowolenia, czy 
sprawa „Schulz” warta jest kontynuowania, dalszych zabiegów. I od odpowiedzi 
na ten kwestionariusz szczęścia uzależniam defaitystyczną albo optymistyczną 
decyzję, najczęściej defaity styczną. Tymczasem pytanie powinno brzmieć: czy 
uczyniłem maximum z tego, co było w danym okresie do zrobienia. Oprzeć swe 
życie na pracy, na czynności, uniezależnić się od barometru szczęścia – na tym 
powinna polegać organizacja życia.

Nie mogę się zdecydować dać tomu nowel8 do druku – wstręt przed decyzją. 
Czy to jest jakaś forma choroby?

Co Pan porabia? Co Pan pisze? Z kim Pan obcuje? Co słychać ciekawego 
w literaturze? Cieszyłbym się bardzo wiadomością od Pana. Na Święta prawdo-
podobnie nie przyjadę do Warszawy.

Serdecznie ściskam i pozdrawiam
Bruno Schulz
Drohobycz, 29 XI 1936
Floriańska 10



1 Andrzej Pleśniewicz zabrał głos (na marginesie pole miki Gombrowi cza z Schulzem ogłoszonej – 
w formie wymiany listów – w miesięczniku „Studio” 1936, nr 7) na łamach „Kuriera Porannego”, 
broniąc racji ideowo-artystycznych Schulza w artykule pod tytułem Rozwich rzone proble maty dys-
kusji literackiej – Spór o doktorową („Kurier Poranny” 26 XI 1936, nr 329).

2 „Impreza z Witoldem” – to znaczy korespondencja pole miczna z  Gom  browiczem, opublikowana 
w numerze 7 miesięcznika „Studio”. W odpo wiedzi na nią ukazał się szereg artykułów, na przykład 
Jana Emila Skiwskiego Łańcuch szczęścia („Tygodnik Ilustrowany” 1936, nr 42 – zob. też list Schulza 
do Wacława Czarskiego, z 1 listopada 1936 roku), na który Gombrowicz odpowiedział felietonem 
Łańcuch nieporozumień („Studio” 1936, nr 8), a następnie zabrał głos na ten temat Włodzimierz 
Pietrzak w felietonie Święte szukanie („Studio” 1936, nr 9).

3 ex post (łac.) – po (fakcie), później (przypis J. J.).

4 epifenomen (z gr.) – zjawisko wtórne towarzyszące innemu, uważane za jego skutek (przypis J. J.).

5 Tadeusz Breza (1905–1970) – powieściopisarz, eseista; debiutował powieścią Adam Grywałd (1936), 
recenzowaną przez Schulza; sam był autorem jednej z pierwszych recenzji Sklepów cynamono-
wych. W  latach znajomości i przyjaźni z Schulzem pracował jako redak tor działu kulturalnego 
„Kuriera Porannego”, w któ rym wydrukował zarówno własną recenzję o Schulzu (1934, nr 3), jak 
i inne omówienia twórczości autora Sklepów cynamonowych, między innymi pióra Andrzeja 
Pleśniewicza i Witolda Gomb rowicza. W wydanym pośmiertnie tomie esejów Nelly (1972) znajduje 
się wspomnienie Brezy o Schulzu i Gombrowiczu.

6 kwietyzm (z fr.) – stan spokoju, bierności umysłowej i fizycznej (przy pis J. J.).

7 eudemonistyczny (z gr.) – wywiedziony z poglądu, według którego szczęście jest najwyższym 
dobrem i celem człowieka (przypis J. J.).

8 Mowa o Sanatorium pod Klepsydrą.

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.


