
List Brunona Schulza do Tadeusza Brezy 
z 29 listopada 1936 roku

Drogi Tadziu!

Smutno mi, że tak rzadko i mało spotykamy się i że słyszymy o sobie za 
pośrednictwem trzecich osób. Nie myśl, że cokolwiek wewnątrz oddaliło mnie 
od Ciebie – choć fakty niestety – nasze rzadkie widzenia – mogłyby tak świad-
czyć. Myślę o Tobie zawsze z wielką czułością i niekiedy jest mi, jak w jednym 
z tych snów, kiedy śnimy, że ktoś, kto już naprawdę dawno i niepowrotnie odje-
chał – powrócił i jest w naszym mieście, a my przez dziwną opieszałość, przez 
niezrozumiałe roztargnienie, jeszcze go wciąż nie odwiedziliśmy, choć to jest 
ktoś bliski i drogi.

Nie wiem, czy Juna dała Ci artykuł mój o Grywałdzie1, który przed miesią-
cem napisałem. Posłałem odpis Czarskiemu2, ale jakoś dotychczas nie wydru-
kował. Boję się, że Ci się nie będzie podobał. Jest to książka, którą niezmiernie 
trudno jest dyskursywnym stylem zreferować, dać pojęciowymi środkami ade-
kwat jej.

Co porabiasz? Czy pracujesz dużo? Co Nyczek porabia? Kiedy się pobie-
racie? Serdecznie ją pozdrów ode mnie.

U mnie tu bardzo smutno i samotno. Chciałbym przenieść się choćby do 
Lwowa, skoro do Warszawy jakoś trudno.

Przed pewnym czasem spotykaliście się z Juną, jak mi pi sała, ale potem te 
spotkania bardzo miłe dla Juny – jakoś ustały – pewnie z jej winy. Ona jest pełna 
hipochondrii i niesłusznych obaw. Co robicie na Święta? Bardzo serdecznie Was 
ściskam i pozdrawiam

Bruno Schulz
Drohobycz, 29 XI [1936]

1 Recenzja Schulza o Adamie Grywałdzie Brezy ukazała się w „Tygod niku Ilustrowanym” 1937, nr 3–4, 
pod tytułem Książka o miłości.

2 Wacław Czarski (1894–1949) – w latach dwudziestych współorganizator i właściciel wydawnictwa, 
później redaktor naczelny „Tygodnika Ilustrowanego”. Zmarł na emigracji.

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.


