
List Kazimiery Rychterówny do Brunona 
Schulza z 23 lipca 1938 roku

23 VII [1938]
Kochany Panie Brunonie!

Bardzo dobrze, że Pan jedzie przez W-wę, bo na pewno uda się wydobyć 
resztę informacji ważnych i adresów. Przed wyjazdem proszę napisać do Związku 
Literatów w  s p r a w i e  b i l e t u  – prosili, żeby na 10 dni z góry – więc żeby 
Pan nie czekał potem na bilet.  – Rozmawiałam przed godzi ną z Hemarem1 (i 
Modze lewską) o Panu. Jest Pana entuzjastą i prosił, żeby to Panu pow tórzyć. 
Radziłam się co do Pana wyjazdu. „Koniecznie jechać – lepiej we wrześniu, ale 
i teraz dużo Pan zrobi”. Ale bardzo był za tym, żeby Pan w W-wie złapał 
Kramsztyka2 (znam go osobiście), który wyjeżdża stąd za 4 dni do Paryża. Jest 
podobno czarujący, uczynny, spoty ka się z Kislingiem itd. Może Pan zdąży 
przyjechać we wtorek. Postaram się dowiedzieć adresu i telefonu Kramsztyka 
(w Zodiaku bywa często, Kisling bywa w Café du Dôme codziennie o 2-giej 
(według informacji Hemara). Hemar wyjeżdża do Francji za tydzień – może go 
Pan tu złapie – zaofiarował się Panu dać wskazówki (na niego to wiele – bo nie 
jest łatwy). Marian wyleciał dziś nad morze. Bardzo wymęczony – zmordowany. 
Proszę przyjechać najprędzej. Zostaję do 1-go w W-wie. Dostałam kartkę dziś 
o 6-tej wiecz. – sobota – więc dopiero w poniedziałek spró buję dowiedzieć się, 
jak się przewozi rysunki.

Uścisk dłoni
K. Rychter

Jestem pod wrażeniem cudownej, cudownej lektury – a raczej przeży wania 
wspaniałego czynu: – książki o Marii Curie3. – Działa na mnie 
ożywczo-witaminowo.

1 Marian Hemar (1901–1972) – poeta, satyryk, autor utworów estradowych, miłośnik Lwowa; zmarł 
na emigracji w Londynie.

2 Roman Kramsztyk (1885–1942) – malarz i grafik, współzałożyciel grupy plastyków Rytm, twórca tyk (1885–1942) – malarz i grafik, współzałożyciel grupy plastyków Rytm, twórca 
pejzaży, aktów, portretów, martwych natur. Jego ostatnim, częściowo zachowanym dziełem jest pejzaży, aktów, portretów, martwych natur. Jego ostatnim, częściowo zachowanym dziełem jest 
cykl rysunków z getta warszawskiego, gdzie sam zginął 6 sierpnia 1942 roku, w okresie masowych cykl rysunków z getta warszawskiego, gdzie sam zginął 6 sierpnia 1942 roku, w okresie masowych 
„akcji likwidacyjnych”, przeprowadzonych przez hitlerowców.„akcji likwidacyjnych”, przeprowadzonych przez hitlerowców.



3 Mowa zapewne o biografii Maria Curie autorstwa córki tytułowej bo haterki – Ève Curie (wydanie 
polskie: 1938) (przypis S. D.). 

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.


