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Droga Pani Aniu!

Dziś właśnie doświadczyłem żywych wyrzutów sumienia na myśl o moim 
liście do Pani, w którym zachciało mi się dogodzić mentorskim, czy moraliza
torskim zapędom zamiast cieszyć się sukcesami i odkry ciami bliskiej mi i drogiej 
osoby. Myślałem także, że pewnie Pani wybiera się do Warszawy i zabierze ze 
sobą wspomnienie o mnie skażone i popsute. Z listu Pani widzę, że miałem 
słuszność, ale zarazem poznaję, że Pani się nie gniewa, za co Pani stokrotnie 
dziękuję. Odjazd Pani jest dla mnie bardzo smutny. Nie umiałem wykorzystać 
obecności Pani, nie wyzyskałem Pani, ale sama obecność Pani tak blisko była do 
pewnego stopnia ostoją, czymś o co zaczepić było można. Właściwie nie mówi
liśmy nigdy o rzeczach istotnych. Popularyzowaliśmy przed sobą wyniki naszych 
doświadczeń nie jak wtajemniczeni tej samej tajnej wiedzy, ale jak profani. Teraz 
widzę, że trzeba było więcej zaufania do naszej bli skości, że trzeba było sięgać 
do aktualnych dla nas spraw i przedysku tować je na gorąco, tak jak to w mono
logach ze sobą samymi robimy. Dystans nasz był sztuczny i konwencjonalny, 
polegał tylko na terminologii i słownictwie szkół różnych, istotnie identycznych 
pod względem ducha i intencji.

Chciałbym, by bliski nasz kontakt nie ustał przez wyjazd Pani, byśmy się 
wzajemnie komunikowali często i w sposób istotny. Może być nawet, że taki 
kontakt na odległość stanie się dla nas produktywny i obrodzi nam rodzajem 
marginesowej twórczości. Przeczucie mówi mi, że się wkrótce jeszcze spotkamy 
i że dzieje naszej przyjaźni nie są skończone. Dopiero się zaczną obiektywnie, 
gdy dotychczas trzymały się w gra nicach prywatnych.

Czy Pani uważałaby za rzecz beznadziejną wziąć mnie w swoją naukę jako 
adepta malarstwa? Przeprowadzić ze mną, może przy pomocy Marka, kurs 
malarstwa oczyszczonego od akademickości? Ja w zamian podzieliłbym się 
z Panią moim doświadczeniem pisarskim.

Zdaje mi się teraz, że miałbym Pani dużo jeszcze do powiedzenia, niewyczer
pane zasoby obchodzących nas żywo rzeczy. Teraz, kiedy Panią potocznie mówiąc 
– tracę. 

Niech Pani mi napisze jeszcze, czy gotowa jest Pani odpowiedzieć z równym 
zapałem na moje propozycje, czy nasz kontakt będzie utrzymany. Oby nam dane 
było w spokoju i bez nie spodzianek utrzymywać naszą tak ważną i istotną 



rozmowę. Może jeszcze Pani coś stąd napisze. W przeciwnym razie oczekuję 
stamtąd1 prędko wiadomości. Serdecznie i gorąco Panią pozdrawiam
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Jak smutno pomyśleć, że pod Mazepy 303, gdzie tyle miłego przeżyłem już 
nikogo nie będzie, że to wszystko już tylko legenda. Nie wiem dlaczego, mam 
poczucie winy wobec siebie samego, jakbym z własnej winy coś tracił.

1 „Stamtąd” – to znaczy z Warszawy, dokąd Anna postanowiła uciec wraz z narzeczonym. Spełnienie 
tego planu przekreśliła ich tragiczna śmierć w kilka dni po otrzymaniu ostatniego listu Schulza, 
27 lis topada 1941 roku.

2 Data ostatniego listu do Anny dokładnie o rok poprzedza datę śmierci Bru nona Schulza, zamordo-
wanego 19 listopada 1942 roku.

3 Ulica Mościckiego 30 (później Szczorsa 30, a następnie Mazepy 30) to borysławski adres zamiesz-
kania Anny Płockier i jej narzeczonego Marka Zwillicha.

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.


