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Droga Pani Aniu!

Nie umiem usprawiedliwić zwłoki, jakiej pozwoliłem upłynąć między listem 
Pani a odpowiedzią. Zdaje mi się że nie czułem się na siłach rozplątać węzła nie
porozumienia w jaki – zdawało mi się – zaplątała się Pani i chciałem odłożyć tę 
robotę. Wydaje mi się, że realizm, jako wyłączna tendencja do kopiowania rzeczywi
stości – jest fikcją. Nigdy nie było takiego. Realizm stał się zmorą i straszakiem 
nierealistów, istnym szatanem średniowiecza ma lowanym na wszystkich ścianach 
jaskra wymi barwami. Propo nowałbym dla określenia realizmu [użyć] terminu 
czysto negatywnego: jest to metoda, która stara się pomieścić swe środki w obrę
bie pewnych konwencji, postanawia nie łamać pewnej konwencji, którą nazywamy 
rzeczywistością lub zdrowym rozsądkiem lub prawdopodobieństwem. W obrębie 
tych granic pozo staje mu bardzo szeroka skala środków, jak szeroka, dowodzi 
właś nie Mann1, który wyczerpuje wszystkie sfery i piekła, nie łamiąc konwencji 
realistycznej. Mann albo Dostojewski2 (niech Pani przeczyta Sobowtóra albo 
Karamazowych) dowodzą, jak mało zależy na przekroczeniu albo zachowaniu 
linii realizmu, że jest to sprawa po prostu gestu, pozy, stylu. Jeżeli chcemy przez 
realizm rozumieć pewną przyziemność, powszedniość rzeczywi stości opisywanej, 
to ci autorowie są bijącym zaprzeczeniem takiej definicji. Z drugiej strony przez 
przełamanie konwencji realistycznej jeszcze bitwa nie jest wygrana. Samo prze
łamanie realiz mu nie jest żadną zasługą – wszystko zależy od tego, co zostało 
przez to osiągnięte. Świadome i celowe gwałcenie realizmu otworzyło pewne nowe 
możliwości, ale nie trzeba się łudzić, jakoby posiadanie tego tri cku uwalniało nas 
od obowiązku dawania bogactwa treści, dawania swego świata. Żadna, choćby 
naj genialniejsza metoda nie zastąpi wysiłku wydobywania własnej treści. Obawiam 
się mianowicie, że jest Pani na drodze oppozycji, negacji, że zamiast zrobić coś 
samemu, obserwuje Pani, czego ten wrógszatan nie zrobił i że to śledzenie grze
chów i błędów realizmu nie dopuszcza Pani do własnej pozytywnej produkcji. 
Wie Pani dobrze, że Pani twórczość cenię i wierzę w Pani możliwości i dlatego 
właśnie obawiam się, że Pani zastępuje własną twórczość i własną pracę – krytyką 
realizmu. Nierealistyczne metody zdo były sobie już prawo obywatelstwa, nie 
potrzebują walczyć o swą egzys tencję, o swój kredyt. Mają tylko dokazać w swoim 
zakresie tego, czego realizm dokonał w swoim. To będzie najlepszym ich 



uspra wiedliwieniem. Próby, które Pani mi czytała, bardzo mi się podobały. 
Chciałbym, żeby Pani nabrała odwagi, rozmachu do objęcia szerszych tematów, 
do opracowania tą metodą większych mas Pani wewnętrznego świata. W zakresie 
twórczości samo posia danie słuszności nie zbawia. Obawiam się, że zdobycie 
słusz nego i prawdziwego wglądu w sprawę daje Pani tak wielką dozę zadowolenia, 
że potrzeba produkcji usypia.

Co do analizy Manna ma Pani może częściowo słuszność. Mann może nie 
daje tej kondensacji wrażenia, ale okupuje to wielo krotnie, szerokością i bogac
twem świata swego.

Nie chciałbym za nic w świecie zdeprymować Pani, ale nie mogę pozostawiać 
Pani w tym, co uważam za błędne. To właśnie, że polemizuję z Panią, powinno 
być dla Pani dowodem, jak poważnie Panią traktuję. Mam wielki respekt dla 
Pani umiejętności malarskiej, połączony równocześnie z poczuciem własnej 
niekompetencji. W kwestiach literackich arroguję3 sobie pewną kompetencję, 
którą mi Pani przecież przyznaje – zwracając się z tymi kwestiami do mnie.

Bardzo jestem ciekaw tego, co Pani napisała. Kiedy będę mógł to przeczytać? 
Kiedy Pani przyjedzie? Bardzo serdecznie Panią i Marka4 pozdrawiam. Serd. 
pozdrowienia dla Hildy5 i Marka S.6

Bruno Schulz
6 XI 1941

1 Tomasz Mann (1875–1955) – wybitny pisarz niemiecki, laureat Nagrody Nobla; autor nowel, opowia-
dań, dzienników oraz powieści (między innymi Buddenbrookowie, Czarodziejska góra, Doktor 
Faustus).

2 Fiodor Dostojewski (1821–1881) – pisarz rosyjski, przedstawiciel powieści psychologicznej; autor 
między innymi Sobowtóra (1846) i Braci Karamazow (1879–1880).

3 arrogować – por. przypis 33 w listach do Stefana Szumana (s. 339).

4 Marek Zwillich, noszący również po ojcu nazwisko Fleischer, (1912–1941) – narzeczony Anny 
Płockier, malarz unista.

5 Owa „przyjaciółka” to Hilda Berger – dwudziestoparoletnia dziewczyna, urodzo na w Polsce, 
deportowana z Niemiec, gdzie miesz kała. Pracowała przez pewien czas jako wykwalifikowana 
biuralistka w  niemieckiej instytucji w Borysławiu. Ocalała z  Holocaustu, po wojnie mieszkała 
w Szwecji; w końcu przeniosła się do U S A.

6 Marek Holzman, noszący również nazwisko Singer, (1919–1982) – foto grafik, autor re produkcji 
rysunków Schulza zamieszczonych między innymi w  Regionach wielkiej herezji Jerzego 
Ficowskiego (1967), w Drugiej jesieni Brunona Schulza (1973) oraz w pierwszym wydaniu Księgi 
listów (1975). Przed wy buchem wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 roku był kierownikiem biblio-
teki w Borysławiu.

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.


