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Droga Pani!

Cieszę się bardzo, że Pani okazała się dostępną dla Rilkego1. Z czasem, gdy 
Pani oswoi się z jego wierszami, otworzą się Pani światy piękna jeszcze bardziej 
skondensowanego. Oby Pani często doznawała takich objawień i oby Pani zawsze 
zachowała dostateczną elastyczność do re wizyj swych poglądów i korrektur. Co 
do mnie, to po okresie nieopa mię tanego zachwytu dla Malte2, dostrzegam dziś 
jego granice i punkt, w którym świadomie oddzielam się od tej prozy. W poezjach 
swoich przechodził Rilke ewo lucję o kilku (3–4) stadiach, z których każde wymaga 
na nowo ustosunkowania się do tej poezji.

Byłem we Lwowie 4 dni. Widziałem wielu ludzi ze Związku lit., ale kontakt 
bliższy miałem tylko z D. Vogel3 i z Weberem4, który jest prawdziwie genialny. 
Być może, że uda mi się go sprowadzić trochę do Drohobycza. Pro szę Panią 
przyjechać, będziemy mó wili o Malte. Poz drawiam Panią serdecznie
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1 Rainer Maria Rilke (1875–1926) – poeta austriacki, prozaik. Napi sał między innymi Księgę obrazów 
(1902), Księgę godzin (1905), Pieśń o  miłości i śmierci korneta Krzysztofa Rilke (1906), Nowe wiersze 
(1907–1908), powieść Malte (1910), Elegie duinejskie (1923) i Sonety do Orfeusza (1923). Schulz widział 
w nim swego duchowego patrona w sztuce; czytał jego dzieła w niemieckim oryginale i nie rozsta-
wał się z nimi, do końca życia powracając do lektury poezji i prozy tego artysty, którego uważał za 
największego, obok Tomasza Manna, twórcę w lite raturze europejskiej XX wieku.

2 Malte. Pamiętniki Malte-Lauridsa-Brigge (1910) – po wieść Rainera Marii Rilkego.

3 Debora Vogel – (1900–1942), która zaznaczyła swoje miejsce w pol skiej lite raturze tylko jedną 
książką, tomem nowatorskiej, filozoficzno-lirycznej prozy Akacje kwitną (1936), jest postacią prawie 
nieznaną nawet lite raturoznawcom. Przypomnieć jej obecność i w literaturze, i – przede wszyst-
kim – w życiu Brunona Schulza warto choćby dlatego, że (nie deprecjonując jej własnych osiągnięć 
artystycznych) była współsprawczynią powstania Sklepów cynamonowych. 

4 Hersz (Henryk) Weber (1904–1942) – malarz nowator, teoretyk sztuki, poeta. W latach 1939–1941 
brał czynny udział w pracach lwowskiego Związku Pisarzy i Związku Plastyków. Po wkroczeniu 
hit le rowców do Lwowa ukrywał się u  przyjaciół, następnie uciekł do Rzeszowa, gdzie zginął 
zamordowany wraz ze wszystkimi Żydami tego miasta.



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.


