
List Brunona Schulza do Romany Halpern 
pisany po 12 czerwca 1938 roku

Droga Romo!

Dziękuję Ci serdecznie za informacje i starania. Napisałem list do Związku 
Lit. żeby mnie poparli w Centrali Dewiz i pouczyli mnie w jaki sposób w naj-
krótszej drodze mogę uzyskać paszport zagraniczny. Zdaje mi się, że nie jestem 
przygotowany należycie do podróży. Nie mam planu i nie mam odpowiednich 
poleceń, ale myślę, że już na miejscu je posiędę. Słyszałem, że Lechoń1 jest 
w Warszawie. To się źle składa, bo liczyłem na niego.

Była tu Kazimiera Rychterówna2 i przywiozła mi fotografię z witryny 
„Wiadomości”, bo to ciotka Mariana Eile, który urządzał witrynę. M. Eile inter-
weniuje w „Zodiaku” żeby mi tam urządzili wystawę rysunków i grafik, ażebym 
coś sprzedał na wyjazd. Jest tu Menasze Seidenbeutel który mówi, że taka wystawa 
może mieć sukces finansowy. Obaj Seidenbeutlowie3 osiedlają się na parę mie-
sięcy w Drohobyczu.

Ukazała się w „Prosto z Mostu” recenzja o mnie niezbyt przychylna4.
Co u Ciebie słychać? Dlaczego tak krótkie wiadomości? Gdzie wy bierasz się 

na lato? Czy się spotkamy?
Bardzo Ci raz jeszcze dziękuję i serdecznie pozdrawiam
Bruno
Czy możesz mi dać jakieś polecenia do Paryża?
[po 12 VI 1938]

1 Jan Lechoń, właściwie Leszek Serafinowicz, (1899–1956) – poeta, członek-współzałożyciel grupy 
poetów Skamander; ówcześnie attaché kulturalny amba sady polskiej w Paryżu.

2 Kazimiera Rychterówna (1899–1963) – aktorka specjalizująca się w recy ta cji poezji, wysoko ceniona 
– zwłaszcza przez pisarzy – między innymi przez Schulza, który namówił ją do większego uwzględ-
nienia w repertuarze recytatorskim utworów Bolesława Leśmiana.

3 Menasze i Efraim Seidenbeutel (1903–1945) – bracia bliźniacy, malarze. Liczne obrazy, two rzone 
wspólnie, sygnowali tylko nazwis kiem. Malowali martwe natury, widoki miasteczek, kompozycje 
figu ralne. W czasie okupacji hitlerowskiej trafili do biało stockiego getta, w którym śmierć ponio-
sło sześćdziesiąt tysięcy jego mieszkańców, i zna leźli się w ostatniej garstce około trzy stu Żydów 
pozostałych przy życiu po likwidacji getta w 1943 roku. Stamtąd przewożeni byli kolejno do kilku 
obozów, na koniec – do Flossenburga. W kwietniu 1945 roku, przed wkroczeniem wojsk alianc-
kich, zostali rozstrzelani wraz z innymi więźniami przez hitlerowską załogę obozu.



4 Recenzja Włodzimierza Pietrzaka Bluszcz na ruinach, „Prosto z Mostu” 1938, nr 27. Określenie recen-
zji: „niezbyt  przychylna” – wy daje się co najmniej łagodne. Oto parę cytatów: „jest coś dziecin-
nego w tym starczym spojrzeniu, które rujnuje”. „Schulz – właśnie on – uboży świat […]. Jak ubogi 
jest ten nabab!”; „ta chora samotność jest nieusprawiedliwiona, tłumaczyłaby się diagnozą raczej, 
oceną wa runków niż potrzebą”.

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.


