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Droga Pani Aniu!

To ja właśnie robię sobie gorzkie wyrzuty, że pozostawiłem Panią bez słowa 
wytłumaczenia i wzbudziłem pozory, jakoby moje milczenie stało w związku ze 
sceną, którą mi Pani zrobiła. Ażeby wyznać prawdę, ta scena nie była pozbawiona 
poetycznego uroku, jakim tchnie Pani cała osoba i wszystkie Jej kaprysy. Odczułem 
ją, jak gwałtowny atak wiatru z deszczem – w kwietniu, kiedy te bryz gi deszczu 
bijące w twarz nie mogą inaczej, jak tylko pachnieć wiosną.

Nie przyjechałem w sobotę, ponieważ zostałem wezwany w pil nej familijnej 
sprawie do Stryja, gdzie spędziłem cały ten dzień. Brzydko bardzo, że nie uspra-
wiedliwiłem mego nieprzybycia. Niech Pani nigdy nie myśli, że jestem zniechę-
cony lub zdeinteresowany Panią. Zawsze myślę o Pani ze wzruszeniem i z wdzięcz-
nością. Wszystko, co Pani robi jest miłe i poetyczne. I myślę, że przyjaźń nasza 
ma przed sobą jeszcze długą historię, nosi w sobie potencjał wielu zdarzeń i pery-
petyj. Od naszej odwagi i przed siębiorczości zależy, czy ta potencjalna historia 
napięta między nami – wyeksplikuje się konkretnie.

Jestem zajęty pracą zarobkową, malowaniem rzemieślniczym1. Za te rzeczy 
malowane w Pani obecności jeszcze pieniędzy nie dostałem. Zostałem zapro-
szony specjalnym listem do współpracy w „Nowych Widno kręgach”2, miesięcz-
niku polskim pod redakcją Wasilewskiej3. Ale cóż mogę dla nich napisać? Coraz 
bardziej przekonuję się, jak daleki jestem od rzeczywistego życia i jak mało 
orientuję się w duchu czasów. Wszyscy jakoś znaleźli jakiś przydział, ja zostałem 
na lodzie. Pochodzi to z braku elastyczności z pewnej bezkompromisowości, 
której nie chwalę. Może by Pani przyjechała kiedyś? Mam tylko we wtorki 
i  czwartki zajęte popołudnia, zresztą zawsze wolne. Bardzo serdecznie 
pozdrawiam

Bruno Schulz
15 XI 1940

Panią Chwistkową serdecznie zapraszam.



1 „Malowaniem rzemieślniczym” nazywa Schulz prace nad obrazami zamawianymi przez miej-
scowe władze, zazwyczaj w związku z uroczystościami państwowymi; były to między innymi por-
trety Stalina i obrazy upamiętniające dzień „wyzwolenia” – 17 września 1939 – ma lowane w obowią-
zującej manierze.

2 „Nowe Widnokręgi” – polskojęzyczne czasopismo wydawane w Z S R R w latach 1941–1946. W pierw-
szym roku istnienia redakcja mieściła się we Lwowie; był to wówczas miesięcznik literacko-spo-
łeczny, organ Związku Pisarzy Radzieckich.

3 Wanda Wasilewska (1905–1964) – pedagog, re daktor, działaczka polityczna, pisarka.

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.


