
List Artura Sandauera do Brunona Schulza 
z 19 lipca 1938 roku

Drogi Bruno. Nie odpisywałem Ci dotychczas, bo nie było tak bardzo co. 
Twoja rada napisania studium o Irzykowskim przy pada mi do smaku, ale nie 
wiem, czy on jest mi na tyle bliskim, abym mógł o nim coś nowego powiedzieć. 
Już od tygodnia pró buję, ale nie mogę się skupić. Strasznie jestem ciekaw Mesjasza 1. 
Oby Ci Twój Bóg wewnętrzny dał jak najwięcej siły i geniuszu w tych wielkich 
chwilach. – Do Paryża radziłbym Ci jechać tylko w tym wypadku, jeśli praca nad 
Mesjaszem nie poniosłaby na tym żadnego uszczerbku. – Ukazał się już nowy 
„Skamander”. Jest tam Twój artykuł o Gombrowiczu2, ale mego o Tobie nie ma3. 
Napiszę do nich jeszcze raz z zapytaniem. Moim zdaniem artykuł ten jest, jak 
dla „Skamandra”, może zbyt algebraiczny. Czekam rychłej odpowiedzi, a zwłasz-
cza wiadomości o Mesjaszu. (Czytałem jeszcze raz Sanatorium pod Klepsydrą. 
Źleś zrobił, że Ostatnią ucieczkę ojca dałeś na sam koniec. To nie jest zgoła rzecz 
reprezentacyjna). Ściskam Cię i oczekuję wiadomości

Twój A. S.
PS. Anatomia mózgu w Martwym sezonie4 – genialna.
[Sambor, 19 VII 1938 (data stempla pocztowego)]

1  Mesjasz – powieść Schulza, nad którą wtedy szczególnie owocnie – po przerwie – pracował; rzecz 
nieukończona i zaginiona w ręko pisie.  Powieść ta, która miała być opus mag num pisarza, nigdy 
nie ujrzała światła dziennego, oprócz wyję tego z niej fragmentu pod tytułem Genialna epoka, 
którego pierwodruk („Wiadomości Literackie” 1934, nr 13) został opatrzony przypisem „Fragment 
z powieści Mesjasz”. Opowieść Księga z Sana torium pod Klepsydrą jest także najprawdopodobniej 
wyeli minowaną częścią Mesjasza.

2 „Artykuł” ten – jak go nazywa Gombrowicz – to obszerna i wnikliwa rozprawa Schulza o Ferdydurke.

3 Wspomnianego artykułu Artura Sandauera o Sanatorium pod Klepsydrą „Skamander” nie 
wydrukował.

4 Martwy sezon – tytuł opowiadania Schulza z tomu 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.


