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Droga Pani Aniu!

Jestem ciągle pod urokiem Pani uroczych metamorfoz. Sądzę, że są one dla
tego tak wzruszające, że są tak niezależne od Pani woli, tak automatyczne i bez
wiedne. Jest tak, jak gdyby ktoś cichaczem pod suwał kogoś innego, zamieniał 
Panią, a Pani jak gdyby przyjmowała tę nową osobę i brała ją za siebie samą i grała 
swoją rolę dalej na nowym instrumencie, nie wiedząc, że to już inna porusza się 
na scenie. Naturalnie przejaskrawiam sprawę i przeciągam ją do paradoksu. Niech 
Pani mnie nie uważa za naiwnego. Wiem, że to nie jest całkiem bezwiedne, ale 
Pani nie zdaje sobie sprawy, ile w tym jest działania głębszych sił, ile jakiejś meta
fizycznej marionetkowości. Przy tym jest Pani niesłychanie reaktywna, formująca 
się natychmiast w kształt dopeł niający, w cudowny akompaniament… Wszystko 
to dzieje się jak gdyby poza intelektem, w jakiejś krótszej i prostszej drodze, niż 
droga myśli, po prostu jak reakcja fizyczna. Po raz pierwszy zdarza mi się spoty
kać takie bogactwo natury niemieszczące się jakby w skali jednej osoby i dlatego 
akkwirujące jakby osobowości pomocnicze, improwizujące pseudoosobowości 
ad hoc1 zainicjowane na przeciąg jakiejś krótkiej roli, którą Pani musi odegrać. 
Tak sobie tłumaczę Pani proteu szową2 naturę. Może Pani myśli, że daję się nabie
rać, że podsuwam głębokie interpretacje pod grę zwykłej kokieterii. Zapewniam 
Panią, że kokieteria jest czymś bardzo głębokim i tajemniczym i dla Pani samej 
niezrozu miałym. Naturalnie, że tej tajemniczości Pani widzieć nie może i że od 
strony Pani musi się to przedstawiać nie problema tycznie i zwyczajnie. Ale to jest 
złudzenie. Pani nie docenia swoich możliwości i psuje wspaniały demonizm swej 
natury przez naiwny snobizm świątobli wości. Nie wystarczy Pani być demonem, 
chce Pani jeszcze być ubocznie i dodatkowo świętą tak, jak gdyby to można było 
tak łatwo pogodzić. Pani, która tak wyczulona jest na kicz artystyczny, traci swój 
instynkt i smak, gdy chodzi o sferę moralną i uprawia z spokojnym sumieniem 
pogodny i nieświadomy dyletantyzm świę tości. Nie, Pani świętość to jest trudna 
i krwawa rzecz, niedająca się zdobyć i jako piękny dodatek do pełnego i bogatego 
życia. Ten dyletantyzm jest zresztą bardzo uroczy i wzruszający u istoty, która 
o krok komunikuje z przepaścią. Z Przepaścią przez wielkie „P”. Nie wiem, jak to 
się dzieje, ale Pani bawi się kluczami od Przepaści. Nie wiem czy zna Pani Czeluść 
Zatraty każdego człowieka, czy tylko moją. W każdym razie porusza się Pani lekko 
i lunatycznie na tej krawędzi, której unikam w sobie z trwogą i z lękiem i gdzie 



pod stopą osuwa się gruz. Muszę przyjąć, że Pani sama jest chyba bezpieczna. 
Lekko i delikatnie odluźnia się Pani od osuwającego się w głąb i pozwala mu 
same[mu] zjeżdżać w głębinę. Nawet jeszcze kilka kroków udaje Pani, że traci 
grunt pod nogami, pewna że w pewnej chwili spadochron się roz winie i unie sie 
Panią bezpiec[znie]. Przy tym wszystkim jest Pani naprawdę niewinna i jakby bez 
udziału w tym, co Pani czyni, jest Pani naprawdę ofiarą i naprawdę cała wina 
spada na tego, który w sobie nosi tę przepaść, na której krawędź Pani następu[je] 
nieostrożnie. Wiem, że cała wina jest po mojej stronie, bo przepaść jest moja, 
a Pani jest tylko Sylfem3, który zabłąkał się w mój ogród, gdzie moim obowiąz
kiem jest chronić stopę Pani przed wyśliźnięciem. Dlatego nie powinna Pani mieć 
żadnych skrupułów. Pani jest zawsze niewinna, cokolwiek Pani czyni i tu znów 
otwiera mi się nowa perspektywa na Pani świętość. Pani świętość rzeczywiście 
Panią nic nie kosztuje, bo Pani jest Sylfem i nie jest to dyletantyzm, ale nadludzka 
wirtuozeria elficzna4 istoty, która nie pod pada pod kategorie moralne.

Niech Pani przyjedzie, bezpieczna i niezagrożona jak zawsze i niech mnie 
Pani nie oszczędza. Aprobuję Panią na wszelki wypadek, we wszystkich meta
morfozach. Jeżeli Pani jest Cyrcą5, to ja jestem Ulissesem i znam ziele, które czar 
Pani czyni bezsilnym. A może się tylko chełpię, może prowokuję.

Czekam codziennie do 6ej. Na niedzielę miałbym propozycję: Spotkajmy 
się w Truskawcu6. Mam pociąg poranny tam i wieczorny z powrotem, mogliby
śmy cały dzień spędzić w Truskawcu.

Czy Pani się zgadza?
Pozdrawiam Panią serdecznie i dziękuję bardzo za przyjazd
Bruno Schulz
[19 VI 1941]

1 ad hoc (łac.) – na poczekaniu, bez przygotowania (przypis J. J.).

2 proteuszowy – nieustannie zmieniający się (od Proteusza, greckiego bóstwa morskiego, które 
posiadało dar wieszczenia i przybierania najróżniejszych postaci) (przypis J. J.).

3 sylf – w magii późnośredniowiecznej: duch powietrza (przypis J. J.).

4 elf – w mitologii germańskiej duszek przebywający w powietrzu, na ziemi i w wodzie, uważany za 
duszę zmarłego, która nie osiągnęła nieba (przypis J. J.).

5 Cyrca (Kirke) – w mitologii greckiej córka Heliosa i jednej z nimf – Perseis lub Hekate. Jedna z boha-
terek Odysei. Mocą swych czarów przez rok przetrzymywała na wyspie Ajai powracającego spod 
Troi Odyseusza (przypis J. J.).

6 Niedziela proponowana przez Schulza na spotkanie z Anną była dniem wybuchu wojny nie-
miecko-radzieckiej – 22 czerwca 1941 roku.
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