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Droga Pani Aniu!

Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia, czego się zresztą po Pani wielkiej 
wyrozumiałości spodziewałem. Jest to konieczne, mimo lekkiego rozczarowania, 
jakie mi to wyrzeczenie (gdyż jest to z mojej strony wyrzeczeniem) sprawia. Nie oba-
wiam się, by brakło nam substratu intelektualnego i ludzkiego dla kontynuowania 
naszych stosunków. Jak długo sam jestem pobudzony i zaabsorbowany wewnętrz-
nie, sposobność podzielenia się z Panią przed miotami mych zainteresowań jest 
zawsze pożądana. W chwilach pus tych stagnacji wewnętrznej mogę liczyć na 
impulsy płynące z osoby Pani i z przyjaznych Pani uczuć dla mnie. Wbrew temu, 
co raz zdarzyło mi się wyrzucić w gniewie, jest Pani dla mnie poważną pozycją.

Mimo to i mimo częstej potrzeby rozmawiania z Panią – nie mogę się zdobyć 
na przyjazd. Moja z trudem uzyskiwana równowaga wewnętrzna jest wciąż bar-
dzo chwiejna i zawsze na granicy upadku. Nie mogę przewidzieć na 2 dni a nawet 
na 1 dzień naprzód, czy nie będę w najbardziej defetystycznym i mizantropijnym1 
nastroju, który mógłby zarówno Pani i jak mnie zepsuć popołudnie. Może Pani 
zechce to uwzględnić i nie gniewając się na mnie, zechce wziąć pod uwagę tym 
częstsze wizyty u mnie i to na przemian sama i z swoim towarzystwem, do któ-
rego może by wciągnąć znajomego p. Jachimowicza2 z biblioteki. Czy dobrze? 
Jeżeli Pani obstaje przy mojej wizycie, to proszę napisać.

Pozdrawiam Panią bardzo serdecznie
Bruno Schulz

Za wiadomość o p. S. Gottliebie3 serdecznie dziękuję, napiszę do niego
[10 VII 1940] 

1 defetystyczny i mizantropijny – projekt lub zadanie realizowane z niewiarą w powodzenie i z nie-
chęcią lub wrogim stosunkiem do ludzi (przypis J. J.).

2 Marian Jachimowicz pracował wówczas z Mar kiem Holzmanem w bibliotece w  Borysławiu i był 
za przyjaźniony z Anną Płockier oraz jej narzeczonym Markiem Zwillichem.

3 Seweryn Gottlieb – prawnik, mecenas sztuki, autor rozpraw o malarstwie i recenzji z wystaw. 
Zamordowany przez hitlerowców w 1941 roku we Lwowie. 



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.


