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Rok 2013, ogłoszony rokiem Juliana Tuwi-
ma (1894-1953), to doskonała okazja, by 
bliżej przyjrzeć się twórczości, ale przede 
wszystkim samej postaci i czasom, w któ-
rym żył poeta. Okazją do tego były warsztaty 
dziennikarskie dla uczniów warszawskich 
liceów zorganizowane przez Fundację na 
Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikar-
skiego, a dofinansowane ze środków Biu-
ra Edukacji Urzędu Miasta St. Warszawy.
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Jego
portret
Katarzyna Pietrzak 

Dzieciństwo niemal każdego 
z nas zaczęło się właśnie od 
jego twórczości. Wiersze Julia-
na Tuwima znają w Polsce wszy-
scy, może nawet nie zdając sobie 
sprawy, kto jest ich autorem. 
Kilka pokoleń wychowało się 
na „Lokomotywie”, „Murzyn-
ku Bambo”, „Abecadle” . Zanim 
nauczyliśmy się rozróżniać litery, 
rodzice i dziadkowie czytali nam 
je z uśmiechem. Duch Tuwima 
jest cały wśród nas.

Rzadko jednak mówi się o nim 
samym. O tym, co go trapiło, cze-
go się bał, czego nie lubił. Gazeta 
„Twarze Tuwima” została stwo-
rzona właśnie dla Ciebie, Drogi 
Czytelniku, aby przybliżyć Ci jego 
prawdziwą postać. Jego fobie, 
jego kabaret, konflikty, w które 
popadał - tego nie dowiesz się 
ze zwykłej notki w encyklopedii. 
Poznajcie kilka smaczków z jego 
biografii, a zobaczycie, jaki był 
naprawdę, jak fascynował.

Jak się zostaje 
księciem poetów?

Taki młody  
i już poeta! – 

pochwalił dwu-
dziestoparolet-
niego Tuwima 
kierowca tak-
sówki. W mię-

dzywojennej 
Warszawie 

poeci bywali  
rozchwytywa-
ni i sławni jak 
dzisiejsi akto-

rzy czy piosen-
karze. Tuwim 

drogę od chło-
paka z Łodzi do 
brylującego na 
salonach cele-

bryty przeszedł 
błyskawicznie.

Jakub Januszewski
Paweł Kot 

17-letni Julian Tuwim czekał 
z niepokojem na list ze Lwowa. 
Zdarzało się, że w czasie długiej 
przerwy w szkole biegł do domu 
i sprawdzał, czy przyszła odpo-
wiedź. Nastolatek, dorastający 
w robotniczej Łodzi, od jakiegoś 
czasu w tajemnicy zapisywał 
czarne zeszyty wierszami (nie 
wiedziała o tym nawet rodzina). 
W końcu zdecydował się wysłać 
je do oceny swojemu mistrzowi 
– Leopoldowi Staffowi. Po wielu 
tygodniach nerwowego czeka-
nia dostał odpowiedź. Przeczu-
wał, że tak gruby list nie może 
zawierać samej krytyki. Tekst 
był długi, momentami gorzki, 
ale obiektywny i - w ogólnym 
rozrachunku - zachęcający mło-
dzieńca do dalszej pracy. Staff 
zapewnił Tuwima, że powinien 
dalej pisać. Po latach wspomi-
nał: – „Właśnie to, że stanąłem 
wobec talentu kazało mi być dla 
jego dobra surowym”. 

Prośba o sławę
Tuwim wysłał swoje teksty gdzie 
tylko się dało, licząc na debiut. 
Dwa lata słyszał tylko odmowy. 
Udało się wreszcie w 1913 roku. 
Zadebiutował wierszem „Proś-
ba” w „Kurierze Warszawskim”. 
I znowu czekał wiele miesię-
cy na kolejne publikacje, tym 
razem w „Nowym Kurierze 
Łódzkim”. Drukował też saty-
ryczne wiersze (po 2 kopiej-
ki za wers) w „Życiu Łódzkim”.

Wtedy zaczął pisać również 
teksty skeczy dla łódzkich kaba-
retów (m.in. Bi-Ba-Bo) i sztuki 
dla teatrzyków (np. Urania). Nie 
dawało mu to wielkich korzy-
ści finansowych, ale pozwoli-
ło nabrać szlifów tekściarza. 

Zyskał też pewność siebie 
i stał się mężczyzną, który 

„nosił się z fantazją (…) roz-
bijał się dorożkami i skrapiał 
sobie włosy wodą brzozową 
Drallego”, jak wspominała go 
siostra, Irena Tuwim. Z czasem 
zyskiwał popularność. 

Po przeprowadzce do War-
szawy Tuwim, jeszcze jako stu-
dent Uniwersytetu Warszaw-
skiego (wkrótce rzuci uczelnię), 
brał udział w wielu wieczorach 
poezji. Odbiór jego wierszy był 
zapowiedzią przyszłej sławy. 
Tak opisywano to w studenc-
kim piśmie „Pro Arte et Studio”: 
„wszystkie niemal (wiersze) 
spotkały się z wielkim zainte-
resowaniem i gorącymi okla-
skami”.

Narodziny gwiazdy 
Od 1916 roku Tuwim regular-
nie drukował swoje utwory na 
łamach wspomnianego pisma. 
Jego wiersze zyskiwały uznanie 
w kręgach studenckich. Wszyst-
ko zmieniło się, kiedy dwa lata 
później wraz z marcem nadeszła 
„Wiosna”. „Dookoła młodego 
poety rozpętała się burza: z jed-
nej strony hołdy i podziwy, z dru-
giej inwektywy i najwyższe potę-
pienie” - pisała Irena Tuwim. 
Pisano o nim jak o burzycielu 
porządku społecznego, skan-
daliście – rozpustniku, który ma 

zamiar doprowadzić do upadku 
moralnego młodzieży. Chcąc 
potępić Tuwima gazety takie jak 
„Przegląd Poranny” czy „Gaze-
ta Poranna 2 Grosze” dały mu 
najlepszą reklamę [o awanturze 
wokół „Wiosny” piszemy więcej 
na str. 14 – red.]. Z mało znane-
go studenta zrobiły powszechnie 
rozpoznawanego poetę. 

Kilka tygodni później ukazał 
się pierwszy zbiór jego wierszy 
pt. „Czyhanie na Boga”. Dziś 
nazwalibyśmy ten ruch genial-
nym zagraniem marketingo-
wym. Tuwim stał się poetą mod-
nym w Warszawie; w dobrym 
tonie było posiadać tom jego 
wierszy, a w późniejszym cza-

sie bywać w tych teatrach czy 
kabaretach, dla których pisał. 

Jego ówczesną sławę świet-
nie ilustruje taka sytuacja: –
Tuwim? – zapytał kierow-
ca taksówki, a kiedy usłyszał 
potwierdzenie, oznajmił: –Taki 
młody i już poeta!!!

Jak pisze jego biograf Mariusz 
Urbanek: „debiut Tuwima 
porównywano do debiutu Mic-
kiewicza, a wiersze do malar-
stwa Cezanne’a.” Okrzyknięto 
go księciem poetów. 

Debiut Tuwima porównywano 
do debiutu mickiewicza, 
a wiersze do malarstwa 

Cezanne’a. Okrzyknięto go 
księciem poetów. 

Podczas trwających trzy miesiące warsz-
tatów uczestnicy poznali podstawy pracy 
dziennikarskiej, metody zdobywania infor-
macji, zbierania dokumentacji, formuło-
wania tematów i pisania artykułów praso-
wych. W wyniku wspólnej pracy powstała 
gazeta „Twarze Tuwima”. Opiekę meryto-
ryczną nad pracą licealistów sprawowali 
zawodowi dziennikarze.

Warsztaty dziennikarskie wokół postaci 
Tuwima to drugi projekt tego typu realizo-
wany przez Fundację. W 2011 roku, w roku 
Marii Skłodowskiej-Curie, w wyniku współ-
pracy z uczniami czterech warszawskich 
liceów wydaliśmy gazetę poświęconą nobli-
stce.
 
Fundacja na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa 
Dziennikarskiego to organizacja pozarzą-
dowa zajmująca się edukacją medialną. 
Więcej: fsd.edu.pl. 

Julian Tuwim – poeta warszawy

„Teraz wypada nam mówić, że Staff 
jest największym poetą naszych cza-
sów, ale skoro tylko umrze – powie-
my, że był nim Tuwim. Staff żyje jesz-
cze, ale już dzisiaj wychodzi na moje”. 
JaN LeChOń 

„Miało się ku wiośnie roku 1911, gdy w mieszka-
niu przy ul. Andrzeja rozbiła się bania z poezją”.
JuLiaN Tuwim

„Nosił się z fantazją, 
chodził w rozpiętym szy-
nelu, w czapce podziu-
rawionej jak sito papie-
rosami, co należało do 
elegancji, rozbijał się 
dorożkami i skrapiał 
sobie włosy wodą brzo-
zową Drallego.”
ireNa Tuwim

„Jako kompan 
Julek był nieoce-
niony. Zawsze 
pogodny, wesoły, 
posiadał w równej 
mierze dar mówie-
nia i słuchania.”
TaDeusz raabe

„Z ciemną myszką na policzku, kru-
czy brunet o palących oczach, mocno 
zagiętym nosie, typowy południowiec 
o wybuchowym temperamencie”.
ireNa KrzywiCKa
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kolejne dziedziny. Współreda-
gował kilka gazet („Skaman-
dra”, „Wiadomości Literackie” 
i „Cyrulika Warszawskiego”), 
tworzył humorystyczne artykuły 
(„W oparach absurdu”) i wresz-
cie zamieniał się w badacza 
i pisał antologie i słowniki („Pol-
ski słownik pijacki”). 

Tuwim był wszędzie 
W roku 1933 roku „Wiadomo-
ści Literackie” rozpisały ple-
biscyt dla czytelników. Mieli 
nadsyłać propozycję artystów, 
mających zasiadać w Akademii 
(poetów i pisarzy) Niezależnych. 
Co oznacza, że tworzyli swego 
rodzaju ranking twórców. Tuwim 
wygrał z miażdżącą przewagą. 

W latach 30-tych nieźle powo-
dziło mu się finansowo. Dawno 
minęły czasy, gdy wynajmował 
studencką kwaterę, przy ul. 
Foksal albo gnieździł się z żoną 
w jednym pokoju w mieszkaniu 

wuja. Mieszkał na modnej wte-
dy ul. Mazowieckiej. Miał duże, 
przestronne mieszkanie, które - 
jak mówiła Izabela Czajka-Sta-
chowicz - było „już (…) praw-
dziwym mieszkaniem poety”. 

Bywał na salonach. „Raut 
na Zamku Królewskim wyda-
ny przez prezydenta Mościc-
kiego z okazji rocznicy odzyska-
nia niepodległości, przyjęcie na 
cześć króla Afganistanu Cha-
na - Amanullacha, bankiet na 
cześć Wacława Sieroszewskie-
go z udziałem samego Marszał-
ka Piłsudskiego... Julian Tuwim 
był wszędzie” - pisał Urbanek. 

Sława nie przyniosła mu 
jednak tylko splendoru. Przez 
cały okres dwudziestolecia 

międzywojennego był z różną 
siłą atakowany przez endeków 
i antysemitów, którym nie podo-
bało się jego żydowskie korze-
nie. Prawicowa prasa nieraz 
ociekała wymierzonym w niego 
jadem. Ataki nasiliły się w latach 
tuż przed wybuchem II wojny 
światowej. Poeta coraz rzadziej 
opuszczał swój gabinet (cierpiał 
na agorafobię). 

Lata międzywojnia to nie-
wątpliwie dla Tuwima okres 
nieprzerwanego artystyczne-
go rozkwitu, który brutalnie 
przerwała wojna. Nigdy potem, 
ani na emigracji ani po powro-
cie do Polski (choć nadal miał 
status gwiazdy) nie był już tak 
płodnym poetą. 

zamiast puenty…
Przez lata Tuwim nieprzerwa-
nie korespondował ze swoim 
mistrzem Staffem. Przebyli 
razem długą drogę. Zaczynali 

od relacji: wyczekujący uznania 
uczeń - mistrz. Potem zostali  
równymi sobie. Aż wreszcie 
to Staff potrzebował pomocy  
młodszego, ale radzącego sobie 
w życiu kolegi. „Wykorzystał 
wszelkie kontakty, by pomóc 
swemu mistrzowi, który biedo-
wał, mieszkając kątem u rodzi-
ny w Krakowie, w godnym życiu. 
Przekonał władze, że Staffowi 
należą się: mieszkanie w War-
szawie, pieniądze na zagospo-
darowanie i order na pierś” – 
opisywał sytuację po wojnie 
Urbanek.

Poezja wychodzi na ulicę 
„Pchnęliśmy naprzód poezję 
[...] potrafiliśmy w tej ulicznej 
kawiarni rozdmuchać zapał dla 
poezji” – wspominał debiut Pika-
dora Antoni Słonimski. Kawiar-
nia literacka „Pod Pikadorem” 
[więcej o niej i innych miejscach 
Tuwima w Warszawie na stro-
nach 8-9 – red.] wystartowała 
29 listopada 1918 roku. Było to 
świeżo po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości. Atmosferę, 
jaka panowała wtedy w stoli-
cy, pokazują idealnie hasła na 
plakacie, tj. „wolna estrada” 
czy „samoobrona materialna 
poetów przed wyzyskiem”. 

Pikadora wymyślił Tuwim 
razem z trójką znajomych: Tade-
uszem Raabe, Antonim Sło-
mińskim i Janem Lechoniem. 
Spotykali się w studenckiej kwa-
terze, którą wynajmował przy 
ul. Foksal. Postanowili orga-
nizować wieczory poetyckie 
na wzór tych w moskiewskich 
i piotrogrodzkich lokalach dla 
wszystkich ludzi – tak jak adre-
sowany jest plakat, a nie tylko 
dla elit, jak wcześniej. 

To okazało się sukcesem. 
Tłumy, wrzawa, Marsylianka 
za oknem, a podczas samych 
występów skupienie, przerywa-
ne czasem wybuchami śmiechu. 
„W takiej aurze jak pikadorczy-
cy, debiutowali w polskiej poezji 
wyłącznie romantycy. Poprze-
dzani burzą protestów i sporów, 
ale potem witani w przyklęku, 
jako odnowiciele poezji. Świa-
domi swojej wartości i rangi. 
A wśród nich największy, porów-
nywany do samego Adama Mic-
kiewicza, ten, który miał prze-
jąć berło księcia poetów – Julian 
Tuwim” – pisze Mariusz Urba-
nek w książce „Tuwim. Wylęk-
niony Bluźnierca”.

Tuwim na żywo 
Dlaczego przychodziła masa 
ludzi? Bo to była nowość. 
A Tuwim cieszył się popular-
nością ze względu na poczucie 
humoru, rewolucyjne poglądy, 
kontrowersyjne treści i brak 
strachu przed władzami. Poza 
tym miał renomę skandalisty; 
ludzie chcieli go posłuchać na 
żywo. Kobiety przychodziły, żeby 
popatrzeć na artystów, powz-
dychać. Widzowie zachwycali 
się występami, a wieści szyb-
ko się roznosiły, co skutkowa-
ło zapraszaniem poetów na 
wieczory poezji do Łodzi i do 

Lwowa. Wyrazem szczegól-
nego poczucia humoru debiu-
tantów był regulamin kawiarni 
Pod Pikadorem: odpłatne ręko-
pisy (cena różniła się znacz-
nie w zależności od tego, czy 
zawierała dedykacje), rozmowy 
z artystami, objaśnienia prze-
czytanego utworu czy propozy-
cje matrymonialne (Tuwim nie 
przyjmował).

Pikador stał się popularny. 
A Tuwim został gwiazdą. Roz-
wijał się dalej i cały czas zaska-
kiwał. Dwa jego kolejne tomiki 
poezji (1919 i 1920 rok) rozcho-
dziły się w niesamowitej ilości. 
Antoni Słomiński wspominał po 
latach: „Poezje, książki z wier-
szami szły w pięciu i sześciu 
tysiącach egzemplarzy – były 
to cyfry, o których przedtem, 
ani niestety dzisiaj marzyć nie 
możemy. Nowy wiersz był wte-
dy zdarzeniem.” 

wiersze i chałtury 
Wkrótce Tuwim miał ugrun-
towaną pozycję gwiazdy. Ale 
nie osiadł na laurach. Wyda-
wał kolejne tomy poezji. Jak 
pisał Antoni Słonimski „mówił 
urzekająco pięknie o rzeczach 
dnia codziennego, trafiał do serc 
ludzi prostych”. 

Nadal pracował dla kabare-
tów, ale już z większym roz-
machem i dla największych 
warszawskich scen. Jak pisze 
Urbanek, już w połowie 1919 roku 
był sławnym i rozchwytywanym 
autorem. Najważniejszy był „Qui 
pro Quo”, dla którego pisywał 
wszystko: od skeczy po liryczne 
piosenki. Jego teksty wyśpiewy-
wały gwiazdy, m.in. Hanna Ordo-
nówna. Pracował też w teatrach 
takich jak Teatr Polski czy Teatr 
Letni. Teksty Tuwima wykony-
wali najwięksi aktorzy tamtych 
czasów – Adolf Dymsza, Irena 
Eichlerówna czy Ludwik Lawiń-
ski. Sam Tuwim uznawał pisanie 
tych tekstów bardziej za pracę 
niż swoje powołanie. Jak pisze 
Mariusz Urbanek, zwykł mawiać, 
że pracując trzy dni w miesiącu 
dla kabaretu mógł potem pisać 
przez 27 dni wiersze. Niekie-
dy bywało tak, że aktorzy sami 
błagali o tekst Tuwima napisany 
„pod nich”, bo w innym wypadku 
nie byli w stanie poczuć dobrze 
roli i porwać tłumu. 

Współcześni wypominali 
mu czasem, że rozmienia swój 
talent na drobne. Ale się tym 
nie przejmował i dokładał sobie 

„Nareszcie zjawił się poeta, 
który oparł się tyranii 

wielkich słów i wielkich spraw 
i mówił urzekająco pięknie 

o rzeczach dnia codziennego, 
trafiał do serc ludzi prostych” 

– antoni słonimski. 

Karykatura autorstwa władysława Daszewskiego, 1928 rok.

fo
t.

 M
uz

eu
m

 L
it

er
at

ur
y 

im
. A

da
m

a 
M

ic
ki

ew
ic

za



6 Twarze Tuwima Twarze Tuwima 7

adriana Denys 

„Niektórzy, widząc go, odczu-
wali zawód: pospolicie przy-
stojna, semicka twarz, nieco 
przesadna elegancja, raczej 
typ młodego handlowca i - taki 
poeta!” – pisała o Julianie Tuwi-
mie jego przyjaciółka, pisarka 
Irena Krzywicka. I dodawała: 
„z ciemną myszką na policz-
ku, kruczy brunet o palących 
oczach, mocno zagiętym nosie, 
typowy południowiec o wybu-
chowym temperamencie”.

Jeśli komuś Julian Tuwim 
kojarzy się ze statecznym wiesz-
czem, jest w błędzie. Był chęt-
nie fotografowanym w XX –leciu 
międzywojennym „ciachem” 
z wianuszkiem wielbicielek 
i wielbicieli. 

Popatrz, jaką chłopak 
ma plamę na twarzy
Znak rozpoznawczy? Duże zna-
mię na policzku, tzw. myszka. 
Była zmorą jego dzieciństwa, 
powodem licznych docinków 
szkolnych kolegów. Jako mały 
chłopiec wstydził się chodzić 
na spacery z matką. Sprawę 
utrudniał fakt, że kobieta wini-
ła się za wygląd syna, zabobon-
nie dopatrując się w nim udziału 
sił demonicznych. „Naznaczo-
ny” – mówiła. Jeździła z chłop-
cem do lekarzy w Warszawie 
i Berlinie, by pozbyć się mysz-
ki. Żaden nie podjął się zabie-
gu. Siostra poety Irena wspomi-
nała o tajemniczej znajomości 
matki z wróżką. Ta miała być 
szansą na „uzdrowienie” Jul-
ka od diabelskiego znamienia.

Traumatyczna dla nastolet-
niego Tuwima była wycieczka 
do Warszawy. Jego kuzynka, 
Ewa Drozdowska pisała potem, 
jak u wejścia do Ogrodu Saskie-
go natknęli się na dwie kobiety. 
„Paniusie przystają i jedna z nich 
dość głośno powiada: Jezus 

Maria, popatrz, jaką ten chłopak 
ma plamę na twarzy! Julek sta-
nął jak wryty, spojrzał na mnie 
strasznie smutnymi, zrozpaczo-
nymi oczyma, szukając pociesze-
nia. Przecież przyjechał do War-
szawy, do obcego miasta, gdzie 
nikt go nie zna, a i tu go zauwa-
żono wśród tłumu.” 

Osobliwy urok jego 
szlachetnej twarzy
Uraz pozostał Tuwimowi na całe 
życie. Zasłaniał znamię ręką, 
fotografował się z jednej tylko 
strony. W samochodzie siedział 
zawsze po lewej stronie, a pod-
czas postoju podpierał policzek 
lewą ręką.

A mimo to, gdy jako mło-
dy chłopak wszedł na salony, 
potrafił zrobić ze znamienia 
towarzyski atut. „Co mi się pan 
tak przygląda? Jeśli dziwi pana, 
że mam taką dużą myszkę na 
twarzy, to mogę pana zapew-
nić, że gdybym się bez niej uro-
dził, odebrałbym sobie życie” 
– oznajmił Antoniemu Słonim-
skiemu (poecie, a wkrótce przy-
jacielowi) podczas pierwszego 
spotkania.

Poeta Anatol Stern wspomi-
nał, jak przed otwarciem „Pika-
dora” w salce „z boku stał ele-
gancki suchy młodzieniec, z dość 
dużą myszką na policzku. Był 
to Tuwim. Pycha wszystkich 

Przystojny facet 
z myszką

Elegancki 
młodzieniec 

z pychą 
wypisaną 

na twarzy, 
południowiec 

o płonących 
oczach czy 

fosforyzująca 
osobowość? 

Julian Tuwim 
miał wiele 

twarzy. Każdą 
intrygował

królów aryjskich biła wówczas 
z jego twarzy”. Pisarz Stanisław 
Ryszard Dobrowolski twierdził 
nawet, że znamię „jego szlachet-
nej twarzy przydawało osobliwe-
go zupełnie uroku”. Myszka sta-
ła się dla poety źródłem tragedii 
ale i wdzięku, charakterystycz-
nym elementem jego wizerunku.

Naładowany elektryczno-
ścią, wypełniony prądami 
i fluidami
Z licznych relacji wynika, że było 
w nim coś magicznego. Czaro-
wał i wyglądem, i zachowaniem.

Współcześni uważali go za 
pięknego; nawet mężczyźni 
doceniali jego urodę (np. Ilia 
Erenburg czy Jarosław Iwasz-
kiewicz). Przyciągał uwagę 
żydowskimi rysami. „Twarz orla, 
natchniona, wspaniała, suchy, 
dumny nos, wrażliwe usta, oczy – 
głęboko gorejące, srebrne włosy 
– niepodobna było od niego ode-
rwać spojrzenia” – opisywała 
poetę Irena Krzywicka. Poetka 
Hanna Mortkowicz-Olczak uwa-
żała, że jego twarz „drgała nie-
ustannie pasją życia”. Smukłe, 
tajemnicze oblicze, którym tar-
gały emocje, podobało się kobie-
tom. Nic dziwnego, że bywał 
fotografowany, jako natchniony 
poeta. Może to skłoniło pisarkę 
Karolinę Beylin do porównania 
Tuwima z ptakiem. „wąska jego 
twarz o przezroczystej cerze (…) 
robiła wrażenie głowy skalnego 
orła, który tylko przypadkiem na 
chwilę znalazł się na ziemi, by 
zaraz potężnym machnięciem 
skrzydeł wzbić się w powietrze.”

Plotka głosi, że Tuwim nie 
stronił od flirtów.

Miał też pewien urok. Wiele 
osób wspomina jego serdeczny, 
ciepły śmiech. A śmiał się czę-
sto, szczególnie w kawiarnia-
nym towarzystwie. Józef Wittlin, 
literat, wspominał: „Czasem, 
w zetknięciu z nim, odnosiłem 
wrażenie, że jest on cały nała-
dowany elektrycznością, wypeł-
niony jakimiś prądami i fluida-
mi, które promieniują przez jego 
ubranie.Fosforyzował. Iskry 
się z niego sypały. I nieraz lęk 
mnie ogarniał, gdy siedziałem 
z nim we dwójkę w zamknię-
tym pokoju”. 

Jeśli cenisz mnie  
jako poetę – błogosław  
tę plamę
Do „natchnionej twarzy” i ener-
gii dochodzi oprawa. Bo poeta 
ubierał się niezwykle elegancko. 

Już jako chłopak, mieszka-
niec Łodzi, „nosił się z fanta-
zją, chodził w rozpiętym szy-
nelu, w czapce podziurawionej 
jak sito papierosami, co nale-
żało do elegancji, rozbijał się 
dorożkami i skraplał sobie wło-
sy wodą brzozową Drallego” 
(co wiemy z opowieści jego sio-
stry). Gdy zamieszkał w War-
szawie i stał się popularnym 
poetą, chodził w ciemnozielo-
nej jesionce, w brązowym pil-
śniowym kapeluszu, z cienką 
laseczką w ręku. Jego szofer 
zawsze zwracał się do niego 
„proszę pana mistrza”. Męż-
czyzna z klasą.

Były lata, gdy Tuwim nie 
wychodził z domu z powodu 
złego stanu zdrowia. Nawet 
chory nie zapominał o elegan-
cji: leżał na tapczanie zawsze 
w nieskazitelnym garniturze 
i w nowo zakupionym obuwiu.

A mimo to nie pozbył się kom-
pleksów. „Wyrosłem w poczu-
ciu upośledzenia i krzywdy oso-
bistej, jaką los mi sprawił. (…) 
Więc jeśli cenisz mnie jako poetę 
– błogosław tę plamę (…) któ-
ra, a propos, im jestem star-
szy, tym bardziej mnie wście-
ka” – pisał do siostry Tuwim. 

Dusza stopniowo 
wypływała mu na twarz
Tuwim był człowiekiem sprzecz-
ności. Zakompleksiony, choć 
podziwiany. Spokojny i demo-
niczny. Wstydliwy, ale pyszny. 
Uważany za przystojnego, wciąż 
postrzegał siebie poprzez pry-
zmat nieszczęsnej „myszki”. 
Trudno stwierdzić jednoznacz-
nie, jaki był. Na pewno jednak 
zawsze był „jakiś”.

Jak pisała Irena Krzywicka: 
„Dusza stopniowo wypływa-
ła mu na twarz, upiększając ją 
coraz bardziej. Żłobiła jego rysy 
coraz bliżej szlachetnej czaszki, 
usuwając z nich drobiny tłusz-
czu, pospolitości, podobieństwa 
do kogokolwiek innego na świe-
cie. Piękniał z każdym rokiem, 
aż wreszcie w latach dojrza-
łych zaczął wyglądać tak wła-
śnie, jak ktoś młody i entuzja-
styczny może sobie wyobrazić 
poetę, wieszcza”. 

Autorka korzystała z: „Twarzy 
Tuwima” Piotra Matywieckiego, 
„Tuwima” Mariusza Urbanka, 
„Wspomnień o Julianie Tuwi-
mie” Wandy Jedlickiej i Mariana 
Topornickiego

irmina bielnicka-Job
Joanna Kołodziejczuk
Justyna roczniak
anna maria Tul 

Julian Tuwim urodził się w rodzinie zasymilowanych Żydów - 
nie byli religijni, mówili po polsku. Tuwim pisał: „nie uczyłem 
się języka żydowskiego. Szkół żydowskich nie zwiedzałem. Od 
dzieciństwa moim językiem ojczystym był polski”. 

Ale w Polsce XX-lecia międzywojennego określenie „jestem 
Polakiem żydowskiego pochodzenia” nie było oczywiste. 

Tuwim podchodził do sprawy tak: jestem Polakiem, tu się 
urodziłem, mówię i myślę po polsku, ale nie mam też żadnego 
problemu z tym, że moje korzenie są żydowskie. Takie podej-
ście było w tamtych czasach nie do przyjęcia z jednej stro-
ny dla fanatycznie prawicowych i antysemickich środowisk, 
z drugiej dla ortodoksyjnych Żydów. 

- Tuwim miał poczucie, że jest niczyj. Dla tak zwanych praw-
dziwych Polaków, dla prasy prawicowej był Żydem, który uzur-
pował sobie rangę polskiego pisarza. Dla tak zwanych z kolei 
prawdziwych „Żydów” był po prostu zdrajcą własnych korzeni 
– mówił w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej Mariusz 
Urbanek, biograf poety. 

Przez lata był celem antysemickich ataków. „Tuwim nie pisze 
po polsku, lecz tylko w polskim języku (...), a jego duch szwar-
goce” - pisało „Prosto z mostu” w latach 30. Jego pochodze-
nie było jedną z przyczyn nieprzyjęcia go do Polskiej Akade-
mii Literatury. Prawicowi publicyści krytykowali niemal każdy 
jego wiersz, zawsze znaleźli pretekst, by wytknąć mu żydow-
skie korzenie, które uważali za coś gorszego i wrogiego. 

A jednocześnie środowiska ortodoksyjnych Żydów miały 
mu za złe, że się od korzeni dystansuje. Całe życie wytykano 
mu wypowiedzi, w których krytykował zwyczaje żydowskie 
i wyśmiewał „żydłaczenie”. „Daleki oczywiście od antysemi-
tyzmu, zawsze byłem, jestem i będę przeciwnikiem umundu-
rowanych brodaczy i ich hebrajsko - niemieckiego bigosu oraz 
tradycyjnego kaleczenia polskiej mowy” – pisał. - Tuwim uwa-
żał, że ma prawo do takiego języka, bo sam jest Żydem, i pró-
buje powiedzieć innym ludziom, że trzeba albo wyjechać, albo 
próbować jakoś znaleźć swoje miejsce w kraju, w którym się 
żyje – tłumaczył PAP Urbanek. 

Jego postawę diametralnie zmieniły wydarzenia II wojny 
światowej. Kiedy wybuchła, Tuwimowie zdecydowali się na 
emigrację. Uciekli przed prześladowaniami Żydów. Przeży-
li całą wojnę (od 1942 do 1946 r.) w Nowym Jorku. Ale wiado-
mości z okupowanej Polski przynosiły poecie udrękę, szcze-
gólnie te o pogromie żydowskim i obozach koncentracyjnych. 
W odpowiedzi na Holocaust powstał tekst – manifest „My, 
Żydzi polscy”, zadedykowany matce, która zginęła podczas 
likwidacji otwockiego getta. Usiłował w nim wyjaśnić Żydom, 
dlaczego czuje się Polakiem, a Polakom – dlaczego czuje się 
Żydem. „Jestem Polakiem, bo tak mi się podoba. To moja ści-
śle prywatna sprawa, z której nikomu nie mam zamiaru zda-
wać relacji, ani wyjaśniać jej, tłumaczyć, uzasadniać”.  - Dalej 
poeta wyjaśnia, dlaczego, mimo że czuje się Polakiem, zaty-
tułował tekst „My, Żydzi polscy”. Pisze o „rzece krwi Żydów” 
jaką wytoczono podczas Zagłady: „I w tym oto nowym Jorda-
nie przyjmuję chrzest nad chrzty: krwawe, gorące, męczen-
nicze braterstwo z Żydami” - tłumaczy PAP Urbanek. 

Jestem
Polakiem,
bo tak mi się podoba

Tuwim ze swoim psem Dżońciem. rok 1930, warszawa.
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agata zawadzka

„Wieczorem w dniu otwarcia Pikadora 
zebrała się cała elita współczesnej War-
szawy” – wspominał Antoni Słonimski. 
Była jesień 1918 roku. 

Pod Pikadorem otwarto przy Nowym 
Świecie 57. Ulica była wtedy bogata w miej-
sca kulturowe; w podwórzach domów wybu-
dowano liczne kina, a na obu rogatkach 
Świętokrzyskiej urządzono teatry ope-
retkowe lub rewiowe. Kawiarnię literacką 
wymyślili poeci Tadeusz Raabe i Antoni Sło-
nimski. Zgłosili się do Kazimierza Życkiego, 
właściciela innej warszawskiej restauracji, 
a on użyczył im lokalu, w którym wcześniej 
znajdowała się mleczarnia. Za aranżację 
wnętrza odpowiadali „krzykliwi malarze”, 
którzy błyskawicznie pokryli ściany loka-
lu „awangardowymi bohomazami” - mówił 
Jarosław Iwasz-
kiewicz. Wej-
ście kosztowa-
ło zaledwie 5 
marek, ale za 
każdą kolejną 
„usługę” (np. 
ob ja ś n ien ie 
przeczytanego 
utworu) trzeba 
było dopłacić. 
Poeci w prze-
rwach między 

1. Nowy Świat 25. Tu mieszkali Tuwimowie 
od 1952 roku, początkowo od frontu.  
Przenieśli się na tył kamienicy z powodu 
hałasu dobiegającego z ulicy. 

2. Foksal 16, „Kameralna”. Tuwim wpadał  
tu na śledzika i wódeczkę; najpopularniej-
sze miejsc wśród literatów po wojnie. 

3. Foksal 17, Kwatera, którą Tuwim  
wynajmował jako student.

4. Nowy Świat 64, „U Turka”. Tu poeci  
zjedli uroczystą kolację po debiucie  
„Pod Pikadorem”. 

Julia szlefarska 

Kawiarnia „Ziemiańska” zosta-
ła otwarta 14 kwietnia 1918 r. 
w kamienicy przy ulicy Mazo-
wieckiej 12. Ze względu na to, 
że kilkakrotnie zmieniała adres, 
ta konkretna dostała przydo-
mek „mała”. Szybko stała się 
ulubionym miejscem spotkań 
„zwykłych” warszawiaków, jak 
i filmowców, aktorów, literatów 
i malarzy. Znajdowała się nie-
daleko ulicy Marszałkowskiej, 
wtedy jak i dziś bardzo ruchli-
wej. W pobliżu był uniwersytet, 
filharmonia na Jasnej, a w tym 
samym budynku znajdowała 
się znana księgarnia wydaw-
nicza Mortkowiczów. 

Właścicielami kawiarni byli 
Karol Albrecht oraz Jan Skęp-
ski. Pierwszy z nich reprezen-
tował rozmach i przedsiębior-
czość, drugi umiarkowanie 
i zamiłowanie do artystycz-
nego rękodzieła. Na początku 

i sprzedawane już pokrojone 
w pudełeczkach, faworki i wiele 
innych. Furorę robiły „śledzie”, 
czyli biszkopty z kremem i mar-
cepanem. Ceny były wysokie, 
ok. 25 gr za ciastko. Kawiarnia 
zawsze chciała być na czasie, 
dlatego na stolikach znajdo-
wały się trudno dostępne wte-
dy telefony. Stanowiły ogrom-
ną atrakcję.  Zadbano o muzykę 

- podobno wielki patefon z tubą 
przyniósł aktor Władysław Wal-
ter, aby móc posłuchać piose-
nek, których dotychczas bra-
kowało. 

Autorka korzystała z książ-
ki „W dawnych cukierniach 
i kawiarniach warszawskich” 
Wojciecha Herbaczyńskiego. 

Poeci zasmakowali w „śledziach”

Patrycja Lis 

Po likwidacji Cechu Poetów znajdującego się 
w podziemiach Hotelu Europejskiego, poeci 
przenieśli się na ul. Królewską 13, gdzie mie-
ściła się kawiarnia „Sztuka i moda”. Przy-
ciągała bywalców modnych miejsc swo-
im artystycznym charakterem – była oazą 
sztuki. Odbywały się tam wernisaże, koncer-
ty, poetyckie deklamacje oraz pokazy mody. 
Stara oranżeria zarządzana przez Zofię Arci-
szewską, dzięki licznym kwiatom oraz palmom 
nabrała egzotycznego charakteru. Popular-
ność kawiarni była na tyle wysoka, że wyma-
gano od gości rezerwacji z co najmniej tygo-
dniowym wyprzedzeniem.

W latach 30-tych działał też Instytut Pro-
pagandy Sztuki. Początkowo miał być miej-
scem spotkań awangardowych artystów, 
odpowiadających na konserwatywną dotych-
czas działalność artystyczną, z czasem jed-
nak ewoluował w kawiarnię. W nowocze-
snym pawilonie urządzono sale wystawowe, 
w podwórku postawiono stoliki z kolorowy-
mi parasolami. Szybko pojawił się problem 
braku miejsca w kameralnym ogródku. Pora-
dzono sobie z nim, zajmując na potrzeby dzia-
łalności kawiarnianej dwie sale wystawowe. 
W jednej z nich Feliks Topolski namalował 
fresk przedstawiający bywalców kawiarni – 
nowoczesnych mecenasów.

moda na
egzotykę występami udzielali audiencji. Wszyscy 

z wyjątkiem Juliana Tuwima przyjmowali 
również propozycje matrymonialne w okre-
ślony dzień tygodnia. 

,,Tymczasem wieczory Pod Pikadorem 
miały tak duże powodzenie, iż postanowiono 
przenieść się do innego, większego lokalu. 
Wyszukano podziemia pod Hotelem Euro-
pejskim, pod jakimś sklepem, który mie-
ścił się od strony ulicy Ossolińskich. (…), 
w podziemiach urządzono restauracyj-
kę z wyszynkiem napojów wyskokowych 
i porzuciliśmy naszą poczciwą kawiaren-
kę z tłustymi kelnerkami przebranymi 
za Holenderki (...)” - opowiadał Jarosław 
Iwaszkiewicz. Przeprowadzka miała miej-
sce w lutym 1919 roku i okazała się nietra-
fionym pomysłem. Poeci nie mieli tam już 
bezpośredniego kontaktu z publicznością, 
a na kolacje tam mogli pozwolić sobie tyl-

ko zamożniejsi 
obywatele, dla 
których poezja 
nie miała więk-
szego znacze-
nia. Do lokalu na 
Nowym Świecie 
mógł natomiast 
wejść każdy 
z ulicy za drob-
ną opłatą. 

wiersze za pięć marek

Miejsca Tuwima w Warszawie 

1

2

4

5

6

7

8
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10

11

12

13

14

3

5. Nowy Świat 57, Kawiarnia Pod Pikadorem 
(czyt. tekst obok)

6. Uniwersytet Warszawski. Poeta tylko  
rok wytrzymał na prawie i filozofi. 

7. Krakowskie Przedmieście 42/44, Hotel 
„Bristol” - tu przenieśli się pikadorczycy. 

8. Mazowiecka 14, „U Wróbla” 
9. Mazowiecka 12, Restauracja Ziemiańska  

(czyt. tekst obok) i księgarnia Jakuba 
Mortkowicza 

10. Mazowiecka 7, Tu mieszkał Tuwim  
w latach 30-tych. Obszerna biblioteka 

poety posłużyła do zbudowania barykad  
w czasie Powstania Warszawskiego. 

11. Złota 8, mieszkanie Mieczysława Gry-
dzewskiego. W jego gabinecie odczytywa-
no na głos wiersze przed publikacją. 

12. Marszałkowska 125, Teatr „Czarny kot” 
13. Królewska 13, Instytut Propagandy  

Sztuki znany z egzotycznego wystroju. 
(czyt. tekst obok) 

14. Ogród Saski 

Opracowanie: Patrycja Lis, ab
Zdjęcia: Julia Szlefarska 

„Ziemiańska” wyglądała dość 
nieciekawie. Zwykłe tynki i lada 
z ciastkami po lewej stronie. To 
się szybko zmieniło. Dodano 
boazerię, a bufet przeniesiono 
na prawą stronę. Tak zyskano 
miejsce na zrobienie schodów 
prowadzących na piętro. Tutaj, 
a właściwie na półpiętrze, poja-
wia się nasz bohater – Julian 
Tuwim. On i jego towarzysze 
(Skamandryci) przesiadywali 
codziennie długie godziny (już 
od 12 w południe!) przy wła-
snym stoliku. Rozmawiali, dys-
kutowali, żartowali, spierali się 
i omawiali aktualne wydarzenia. 
Miejsce to nazwano „górką”. 

Znak firmowy „Ziemiańskiej” 
gwarantował najwyższą jakość. 
Podawano tutaj podobno naj-
lepszą kawę w mieście. Sławne 
były ciastka, tzw. „ziemianki”, 
ale także miniaturowe pączki, 
ciasteczka w papilotach, torty 
w dziesięciu odmianach, robio-
ne ściśle według procedury 

ulica mazowiecka, przed wojną elegancka i gwarna.  
Pod numerem 7, w latach 30-tych mieszkał Tuwim.
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Galeria Tuwimów
Ojciec poliglo-

ta, matka nado-
piekuńcza, sio-
stra kochliwa, 
córka wycze-

kana - najbliżsi 
Juliana Tuwima 
to równie barw-
ne postacie jak 

sam poeta

marlena budzińska
Katarzyna Pstrzoch
Karolina skóra 
zuzanna skurska

maTKa 
adela Tuwimowa,  
z domu Krukowska  
(1872-1942)
Matka Tuwima przyszła na świat 
w Mariampolu w rodzinie inteli-
genckiej. Wczesne dzieciństwo 
spędziła u babki w podłomżyń-
skiej Wiźnie, podczas gdy resz-
ta rodziny mieszkała w Łodzi. 

Córka właściciela drukarni, 
siostra dwóch lekarzy i dwóch 
prawników. Sama edukację zdo-
bywała na pensji.

Opisywana jako wielka miło-
śniczka literatury (zaczyty-
wała się m.in. Mickiewiczem 
i Słowackim). Wiersze klasy-
ków zapisane we własnoręcz-
nie zrobionym albumie czytała 
młodemu Julianowi. To ją uznaje 
się za osobę, która wprowadzi-
ła syna w świat słowa i poezji. 

Słabość do liryki wynikała 
z niezwykłej wrażliwości Ade-
li. Była kobietą sentymental-
ną, gromadziła stare fotogra-
fie, listy i bibeloty z młodości. 

Kobieta o wielu komplek-
sach. Wieczna pesymistka, od 
młodości cierpiała na depre-
sję, często smutna, zapłaka-
na. Wychowywana przez lata 
poza domem, najpierw czuła 
się odrzucona przez rodzinę, 
a następnie niewidoczna dla 15 
lat starszego od siebie męża. 
Bliskość odnajdywała jedynie 
w relacjach z dziećmi. 

Matką była wręcz nadopiekuń-
czą. Przejmowała się stopnia-
mi dzieci, ich relacjami z rówie-
śnikami, szansami na dobre 
małżeństwo (przede wszystkim 
martwiła się, że starą panną 
zostanie córka Irena). Spędzała 
z dziećmi wakacje (m.in. w opi-
sywanym ciepło przez Tuwima 
Inowłodzu), także gdy dorosły 
zachowała z nimi bliskie relacje 
- po śmierci męża Izydora Julian 
i Irena zabrali ją do Warszawy.

Śmierć męża pogłębiła depre-
sję Adeli. Próbowała popełnić 
samobójstwo. Ostatni okres 
życia spędziła w szpitalu dla 

psychicznie chorych w Otwocku. 
Sam Julian w ostatnich latach 
życia nie odwiedzał matki - 
widok, w jakim jest stanie, był 
dla niego zbyt bolesny, ona po 
spotkaniach z synem czuła się 
jeszcze gorzej. 

Adela zmarła od kul niemiec-
kich żołnierzy w 1942 r. pod-
czas likwidacji otwockiego get-
ta. Wiadomość o śmierci matki 
młodych Tuwimów zastała na 
emigracji. Po powrocie do kra-
ju Julian ekshumował szcząt-
ki matki i pochował w Łodzi. 
W wierszu „Matka” tak opisał 
jej ostatnie chwile: „Zastrze-
lił ją faszysta, kiedy myślała 
o mnie (...), Przestrzelił świat 
matczyny, dwie pieszczotliwe 
zgłoski, trupa z okna wyrzucił, 
na święty bruk otwocki.”

OJCieC
izydor Tuwim 
(1858 - 1935)
Urodził się w Kalwarii, kształcił  
najpierw w Królewcu, a następ-
nie w Paryżu. Po młodzieńczych 
wojażach, w wieku 34 lat osiadł 
z rodziną w Łodzi. Pracował 
jako urzędnik i korespondent 
bankowy, choć we wspomnie-
niach Julian przyznawał, że 
ojciec nie miał do tego smy-
kałki. „Nie rozumiał, na czym 
polegają skomplikowane machi-
nacje z kupnem na natychmia-
stową zyskowną odsprzedaż, 
z prowizjami, itp.” - pisał. 

Może dlatego w domu Tuwi-
mów zawsze brakowało pie-
niędzy, a długi rosły. Izydor 

prawie wcale nie interesował 
się swoją rodziną - ważniejsze 
były dla niego praca, literatu-
ra, zagraniczna prasa (np. „Le 
Figaro”) i gra w bilard lub karty. 
Z rodziną nie wyjeżdżał nawet 
na wakacje. 

Poliglota. Władał francu-
skim, niemieckim, rosyjskim 
i hebrajskim, a w podeszłym 
wieku zaczął naukę włoskie-
go. To po nim pasję do języków 
obcych odziedziczyły dzieci.

Codzienność go nużyła, cie-
kawszego i lepszego życia szukał 
w książkach. Był zamkniętym, 
samotnym i skrytym człowie-
kiem. Mimo braku zażyłości ze 
swoimi dziećmi, wróżył im wielki 
sukces. Zawsze ich bronił i kom-
plementował. Wierzył w ich inte-
ligencję i ambicje. Mimo tego 

wsparcia nie wywarł wielkiego 
wpływu na poezję syna. 

Izydor Tuwim zmarł w 1935 r. 
Julian bał się śmierci ojca i bar-
dzo ją przeżył. „Idziemy razem 
do domu, a idąc drżę przez cały 
czas, że ojciec nagle upadnie 
na ulicy i umrze. Do 1935 r. 
dręczył mnie ten nieustanny 
strach o jego życie” - zdradził 
poeta w jednym z listów. Ojciec 
został pochowany na cmenta-
rzu żydowskim w Łodzi.

siOsTra
irena Tuwim 
(1900-1987) 
Młodsza i jedyna siostra Juliana. 
Wielbicielka poezji. Jako autor-
ka zadebiutowała w wieku 16 lat 

wierszem „Panienka”. Wybitna 
tłumaczka, przekładała na pol-
ski teksty z języka rosyjskiego 
i angielskiego. Najbardziej zna-
ny jest jej przekład „Kubusia 
Puchatka” A. A. Milne’a. 

Irena była elegancką, ład-
ną kobietą o lekko egzotycz-
nej urodzie. Miała duże ciemne 
oczy, piękne brwi i przyciągają-
ce spojrzenie. Kasztanowe wło-
sy zawsze zaczesywała do tyłu, 
co dodawało jej kilku lat. Kochli-
wa, dwukrotnie zaręczona. Jej 
pierwszy mąż, zamożny Marek 
Eiger był wielbicielem brydża. 
Po ośmiu latach małżeństwa 
okazał się homoseksualistą. 
Na jednym ze spotkań na par-
tyjkę karcianą w ich domu poja-
wił się młodszy od Ireny o kilka 
lat mężczyzna Julian Stawiń-
ski - publicysta i tłumacz. Na 
pierwszą randkę umówili się 
niemal natychmiast, Irena stra-
ciła dla niego głowę. „Najsłod-
szy jest moment, kiedy wiem, 
że za chwilę twe usta na wargi 
moje opadną” - pisała o nowym 
kochanku („Dwie strofy”). Mimo 
to nie chciała zostawiać męża. 
Gdy Eiger odkrył skrywany przez 
nich związek, dał propozycję: 
„Idź do niego na rok. Jeśli nie 

będziesz szczęśliwa - możesz 
zawsze wrócić”. Nigdy nie wró-
ciła. „Byłam przywiązana do 
Marka, (...) ale ze Stawińskim 
byliśmy stworzeni dla siebie” - 
wspominała. 

Brat Julian był jej zawsze bar-
dzo bliski. Mówiła: „Julka przez 
całe życie uważałam za czaro-
dzieja”. Gdy rozłączyła ich woj-
na, utrzymywali stały kontakt 
poprzez listy. Uważała, że tak 
samo postrzegają świat, że są 
bratnimi duszami, wiedziała wie-
le na temat jego emocjonalne-
go życia. Tuwim ufał jej w pełni.

W 1939 r. uciekła z mężem do 
Francji, potem do Kanady, a po 
zakończeniu wojny do USA. Wró-
cili do Polski dwa lata po woj-
nie. Po przedwczesnej śmierci 
męża i brata załamała się. Do 
końca życia pozostała sama. 
Zmarła schorowana w wieku 
87 lat w Warszawie.

CórKa
ewa Tuwim-woźniak
W rodzinie Tuwimów Ewa poja-
wiła się w lutym 1947 r. Pięcio-
letnią dziewczynkę do swojego 
domu w Warszawie Tuwimowie 
zabrali z domu dziecka w Otwoc-
ku, dokąd trafiła z sierocińca 

w Przemyślu. Dla Ewy, która 
straciła biologicznych rodziców, 
decyzja Tuwimów była spełnie-
niem marzeń –pragnęła rodzin-
nego ciepła oraz osób, które 
mogłyby poświęcić jej swój czas. 
Dlatego, gdy usłyszała od opie-
kunów wiadomość o spotkaniu 
z rodziną zastępczą, na jej twa-
rzy nareszcie pojawił się szczery 
uśmiech, a oczy aż błyszczały.

Tuwimowie zostali rodzica-
mi późno – gdy adoptowali Ewę, 
oboje byli po 50-tce. We wspo-
mnieniach z pierwszego spo-
tkania Ewa zapamiętała ojca 
jako starca, matka wydała się 
jej młodsza. Ale odebrała ich 
jako ciepłe i serdeczne mał-
żeństwo - takich rodziców sobie 
wymarzyła.

Początkowo Stefania Tuwim 
zaproponowała Ewie, by zwra-
cała się do nich „ciociu” i „wuj-
ku”. Dziewczynce było to nie na 
rękę. „Chciałam mieć rodziców” 
– przyznała po latach w jednym 
z wywiadów. 

Już kiedy trafiła do domu Tuwi-
mów, znała wiersze dla dzieci 
napisane przez Tuwima. Z dnia 
na dzień z wychowanki domu 
dziecka stała się córką słynne-
go poety. Choć ze wspomnień 

Poeta z córką ewą w aninie, 1949 rok.Tuwimowie zostali rodzicami 
późno – gdy adoptowali ewę, 

oboje byli po 50-tce. we 
wspomnieniach z pierwszego 

spotkania ewa zapamiętała 
ojca jako starca, matka 
wydała się jej młodsza.

szkolnych nie pamięta żadnych 
zajęć, na których omawiano by 
wiersze ojca. 

Tuwimowie mocno angażowali 
się w wychowanie Ewy. W dzie-
ciństwie jej pasją była matema-
tyka. Tuwim, chociaż nie lubił 
matematyki, bawił się z córką 
w matematyczne zabawy, kupił 
książkę pt. „Lilavati” Szczepa-
na Jeleńskiego, „pełną wspa-
niałych figli i anegdot matema-
tycznych” (wspominała), którą 
Ewa przechowuje do dziś. 

Tuwim lubił też słuchać, jak 
córka recytuje jego wiersze. 
Żartował przy tym sobie z niej, 
mówiąc od razu z uśmiechem 
na twarzy, że to z miłości. 

Ojciec zmarł, gdy Ewa była 
jeszcze w podstawówce. Mia-
ła zaledwie 12 lat. Po śmierci 
ojca utrzymywały się z matką 
z praw autorskich do twórczo-
ści Tuwima. Skończyła archi-
tekturę, jako dorosła kobieta 
wyjechała do Szwecji, gdzie na 
stałe osiadła ze swoim mężem. 

Dzisiaj córka Tuwimów z wiel-
kim sercem czyta wiersze ojca 
swoim sześciorgu wnukom 
i z oddaniem prowadzi Funda-
cję im. Juliana Tuwima i Ireny 
Tuwim, którą założyła w 2006 r. 
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Jedna z naj-
ważniejszych 

grup poetyckich 
w historii pol-

skiej literatury 
zaczęła się od 

przyjaźni trójki 
warszawskich 

studentów

Skąd się wzięli 
skamandryci?
weronika miziołek
maria Nitek
marta zawisza

„Nigdy nie było tak pięknej ple-
jady” – napisał o Skamandrze 
po latach Czesław Miłosz. Ta 
plejada to Julian Tuwim, Jan 
Lechoń, Antoni Słonimski, Jaro-
sław Iwaszkiewicz i Kazimierz 
Wierzyński. Ich wspólna histo-
ria sięga 1916 r., kiedy zaczęli 
publikować w piśmie młodzieży 
akademickiej Uniwersytetu War-
szawskiego „Pro Arte et Studio”.

z Lechoniem o Żeromskim
Tuwim jako pierwszego poznał 
Lechonia. Relacja szybko prze-
kształciła się w wielką przyjaźń, 
pogłębioną przez wzajemny 
szacunek. Lechoń: „Pamiętam, 
ile razy za jego życia mówiłem: 
teraz wypada nam mówić, że 

Staff jest największym poetą 
naszych czasów, ale skoro tyl-
ko umrze – powiemy, że był nim 
Tuwim. Staff żyje jeszcze, ale 
już dzisiaj wychodzi na moje.” 

Łączył ich kult Stefana Żerom-
skiego (znamienny zresztą dla 
całej grupy). Na rozmowy ze 
starym mistrzem (Żeromski 
zmarł w 1925 r.) spotykali się 
w kawiarni „Ziemiańska”, bywa-
li też u niego w domu. Podczas 
kawiarnianych dysput Lechoń 
wybijał się celnym, inteligent-
nym i złośliwym humorem. 

ze słonimskim do baru
W 1917 r. Tuwim poznał Słonim-
skiego. Znali się już wcześniej 
ze słyszenia, bliżej poznali po 
jednej z prób przed pierwszym 
występem w kawiarni-kabarecie 
„Pod Pikadorem”. Słonimski tak 
zapamiętał to spotkanie: „Facet 

skamandryci, od lewej: Jan Lechoń, Julian Tuwim, Kazimierz 
wierzyński, Jarosław iwaszkiewicz, antoni słonimski.

nie jest zły – pomyślałem. – 
Warto z nim pójść na kolację. 
Poszliśmy do ‘Cristalu’, a spór 
o to, kto za kogo zapłacił, trwał 
lat kilkadziesiąt”. Przekonali 
się do siebie błyskawicznie. To 
właśnie ze Słonimskim Tuwim 
dzielił się nieopublikowanymi 
jeszcze wierszami. „W studenc-
kim pokoiku Tuwim wyjął z kie-
szeni plik wierszy i zaczął mi 
czytać. Podobały mi się. ‘Szu-
kam wydawcy. Tytuł już mam 
– powiedział - będzie się ten 
tomik nazywał ‘Czyhanie na 
Boga.’” – wspominał Słonim-
ski. Tomik ukazał się w 1918 r. 

Przystojniak wierzyński, 
iwaszkiewicz na uboczu
Grupa Skamandra może nie 
powstałaby, gdyby nie wspólne 
występy w kawiarni „Pod Pika-
dorem” w latach 1918-1919r. 
Połączone talenty trzech auto-
rów przyciągały do kabaretu 
tłumy. Kilka tygodni po debiu-
cie dołączył do nich czwarty 
skamandryta – Kazimierz Wie-
rzyński, „piękny i szczenięco 
radosny młodzieniec w czarnej 
pelerynie i czarnym kapeluszu 
z szerokimi krezami”. Zabójczo 
przystojny poeta szybko zdo-
był popularność dorównują-
cą sławie Tuwima. Jarosław 
Iwaszkiewicz (piąty w grupie 
Skamandra, który w 1919 r. 
debiutował tomikiem „Oktosty-
chy”) z ironią zauważał, że war-
szawskie pensjonarki podzie-
liły się na dwa obozy: Tuwima 
i Wierzyńskiego. To jednak nie 
wpłynęło na relacje między 
poetami, bo „w grupie pika-
dorczyków było to przyjemne, 
że zawiść nie odgrywała żad-
nej roli”. Sam Iwaszkiewicz na 
początku czuł się „Pod Pikado-
rem” niepewnie. Z czasem to 
się zmieniło głównie za spra-
wą Tuwima, który odnosił się 
do niego z największą wyro-
zumiałością i serdecznością. 
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Poliglota
izabela Choim 
weronika Ferenc 

Języki obce? Nie każdy jest 
dobry w te klocki. Ale Tuwim 
był. Jak mało kto. Znamy jego 
„Kwiaty Polskie”, dzieci bawi-
my „Lokomotywą” i „Murzyn-
kiem Bambo”. O tym, że władał 
kilkoma językami i był wybit-
nym tłumaczem, wie nie każ-
dy. Tuwim poliglota - to mniej 
znana twarz poety.

Talent odziedziczony
Lingwistyczne zacięcie pol-
skiego pisarza było pełne pasji, 
a nauka kolejnych języków przy-
chodziła mu z łatwością. Zami-
łowania lingwistyczne przejął 
po ojcu. Izydor Tuwim mówił 
w kilku językach, gromadził 
słowniki języków obcych, czy-
tał zagraniczną prasę i jesz-
cze na starość zaczął naukę 
włoskiego. 

Julian, choć władał francu-
skim, niemieckim, angielskim 
i rosyjskim, sam nie uważał 
się za poliglotę. Już jako dziec-
ko studiował różnego rodzaju 
książki językowe i zapisywał 
podobne w brzmieniu, a róż-
ne w znaczeniu słowa oraz te, 
które zachwycały go swoim 
dźwiękiem.

Krytyczny i wymagający
Był lingwistą amatorem – choć 
tłumaczył, nigdy nie skończył 
studiów językowych. Znajo-
mość kolejnych języków posze-
rzał m.in. dzięki bogatej kolek-
cji obcojęzycznych słowników, 
którą gromadził przez lata. 

Po francusku mówił z pasją, 
po niemiecku - z konieczności. 
Na emigracji po angielsku poro-
zumiewał się niechętnie, choć 
oczywiście - płynnie. Mistrzo-
stwo osiągnął w rosyjskim. 

Był wobec siebie krytyczny 
i wymagający. „Moja angielsz-
czyzna (amerykańszczyzna), po 
5 latach pobytu w tym kraju, 
przedstawia się tragicznie. Po 
to, żeby minutę (gruba przesa-
da! 10 sekund) mówić, muszę 
się kwadrans przygotowywać, 
więc możesz sobie wyobrazić, 
jak wygląda moja konwersacja, 

gdy się przypadkiem znajdę się 
w towarzystwie amerykańskim 
(czego unikam jak ognia): sie-
dzę czerwony, spocony, wytężo-
ny, dobieram w myślach słów, 
przystawiam końcówki grama-
tyczne, układam szyk wyrazów, 
przygotowuję wymowę i akcent; 
wreszcie, zmęczony, wyczerpa-
ny katorgą przygotowań, roz-
dygotany tremą, wybełkacam 
(wybełkucam? jak jest prawi-
dłowiej?) zdanie, złożone najwy-
żej z 8-10 słów” - pisał z Nowe-
go Jorku do swojego przyjaciela 
Antoniego Słonimskiego.

Tłumacz mistrzów
Jako tłumacz zadebiutował 
w 1911 r., przed swoim debiu-
tem poetyckim. Wtedy w pra-
sie ukazał się wiersz Leopolda 
Staffa „W jesiennym słońcu” 
przełożony przez Tuwima na 
język esperanto. Na ten język 
przetłumaczył też m.in. utwory 

Juliusza Słowackiego i Kazimie-
rza Przerwy-Tetmajera. Dzięki 
niemu w polskim tłumaczeniu 
pojawiła się francuska poezja 
Arthura Rimbauda i łacińska 
twórczość rzymskiego mistrza 
Horacego. 

w kulcie Puszkina i Gogola
Największe dokonania Tuwim 
miał jednak na polu przekładów 
z rosyjskiego. Według literatu-
roznawcy Wiktora Choriewa 
jego tłumaczenia dzieł rosyj-
skich twórców należą do naj-
lepszych przekładów na język 

polski. A sam Tuwim dzię-
ki temu uznawany jest przez 
Rosjan za wielkiego propagato-
ra rosyjskiej poezji wśród pol-
skich czytelników. Tłumaczył 
utwory Aleksandra Puszkina, 
Michaiła Lermontowa, Niko-
łaja Gogola. Badacze twórczo-
ści Tuwima piszą, że poeta żył 
wręcz w kulcie Puszkina i Gogo-
la, od najmłodszych lat zaczy-
tując się ich dziełami. 

Mocną stroną jego tłumaczeń 
utworów poetyckich była umie-
jętność zachowania oryginalne-
go rytmu rosyjskiego wiersza. 
Jego tłumaczenia zachwycały 
krytyków. Za przekład poematu 
„Jeździec miedziany” Puszkina 
otrzymał nagrodę Pen Klubu.

Mimo takich sukcesów sam 
za specjalistę od Puszkina się 
nie uznawał. Miał o sobie powie-
dzieć: „Nie jestem puszkini-
stą, tylko tłumaczem Pusz-
kina. Uważam się natomiast 

za gogolistę.” Pracy Tuwima 
zawdzięczamy m.in. doskona-
łe przekłady opowiadań Gogola 
i jego dramatów, m.in. słynne-
go „Rewizora”, do dziś wysta-
wianego właśnie w jego tłu-
maczeniu. 

Z obcymi językami Tuwim nie 
tylko pracował, ale się też nimi 
bawił. Co robił? Jak na poetę 
przystało, jedną z tych zabaw 
było zbieranie brzmień wyzna-
nia „kocham cię” we wszystkich 
możliwych językach świata.

Po francusku mówił z pasją,
po niemiecku - z konieczności.

Na emigracji po angielsku 
porozumiewał się niechętnie, 

choć płynnie.mistrzostwo
osiągnął w rosyjskim.

Pochwała życia
Z szaleństw „Pod Pikado-
rem” wyrósł Skamander. 
Grupa młodych poetów for-
malnie ukształtowała się 
na przełomie 1919 i 1920 
r. Pierwszy numer czaso-
pisma „Skamander” z wier-
szami poetów ukazał się 
w styczniu 1920 r. Inspira-
cją dla nazwy grupy (wymy-
ślonej przez Lechonia) – za 
sprawą dramatu „Akropo-
lis” Stanisława Wyspiań-
skiego - była nazwa rze-
ki opływającej starożytną 
Troję, o której w „Iliadzie” 
pisał Homer. W ten sposób 
młodzi poeci dali wyraź-
ny sygnał, że swoją twór-
czością będą nawiązywać 
do tradycji literackiej. 
We wstępie do pierwsze-
go numeru napisali m.in.: 
„Wierzymy głęboko w dzień 
dzisiejszy, którego dzieć-
mi wszyscy się czujemy. 
Rozumiemy dobrze, iż nic 
łatwiejszego, jak nienawi-
dzić to nasze ‘dziś’, do któ-
rego nikt przyznać się nie 
chce. Nie chcemy przeoczać 
zła, ale miłość nasza jest 
nad wszelkie zło silniej-
sza: dlatego kochamy dzień 
dzisiejszy niezachwianą, 
pierwszą miłością, jeste-
śmy i chcemy być jego 
dziećmi.(…) Nie chcemy 
wielkich słów, chcemy wiel-
kiej poezji; wówczas każde 
słowo stanie się wielkie.”

Pismo „Skamander” uka-
zywało się do 1928 r. Jego 
redaktorem był Mieczy-
sław Grydzewski. Po kilku-
letniej przerwie publikacje 
wznowiono w latach 1935-
39. Wokół działalności pod-
stawowej „piątki” skupili się 
też tzw. poeci satelici, m.in. 
Kazimiera Iłłakowiczówna 
czy Maria Pawlikowska-
-Jasnorzewska.
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Oliwia Kalinowska

„Kto się w 17. roku nie burzył, 
ten nigdy nie będzie morzem, 
chyba miską wody.” To zda-
nie z listu Leopolda Staffa do 
młodego Juliana Tuwima poeta 
wziął sobie do serca. Jego dyty-
ramb „Wiosna” jest tego przy-
kładem. Wiersz opublikowany 
2 marca 1918 r. roku w piśmie 
akademickim „Pro Arte et Stu-
dio” wywołał skandal. Tuwim 
napisał go trzy lata wcześniej, 
w chiwli publikacji był studen-
tem prawa. Natchniony poezją 
Rimbauda (inspiracją dla Tuwi-
ma był jego wiersz „Paryż się 
budzi”) zawarł w nim krytykę 
na ówczesne społeczeństwo. 
Opisując, co dzieje się z ludź-
mi wraz z nastaniem wiosny 

Poeta 
prowokator

Julian Tuwim 
był uważnym 

obserwato-
rem społeczeń-

stwa i polityki. 
Gdy dostrzegał 
niebezpieczeń-

stwo, alarm 
podnosił w swo-

ich wierszach. 
Zwykle płacił za 
to wysoką cenę: 

był atakowany, 
wulgarnie obra-
żany, wyklucza-

ny z towarzy-
stwa. „Wiosna” 

i „Do proste-
go człowieka” 
kosztowały go 

najwięcej

magdalena sobala

Wiersz „Do prostego człowie-
ka” opublikowany w 1929 r. to 
sprzeciw Tuwima wobec wojen-
nej propagandzie. Przełom lat 
20. i 30. to czasy zbliżającej się 
wojny i rosnącego znaczenia 
sił nacjonalistycznych. Julian 
Tuwim napisał utwór, w którym 
opowiada się za pokojem i moc-
no sprzeciwia wojnie będącej 
realizacją interesów poszcze-
gólnych państw czy grup spo-
łecznych. 

Traci przyjaciół,  
opinię, sympatię
Był to kolejny utwór, który 
wywołał wśród czytelników 
wielkie emocje i ściągnął na 
Tuwima olbrzymią krytykę. 
Wiersz, w zamyśle pacyfistycz-
ny, został zinterpretowany jako 
antynarodowy i zdradziecki. 
W strofach Tuwima doszukiwa-
no się sugestii, by nie włączać 
się w obronę własnej ojczyzny, 
zobojętnienia wobec losów wła-
snego kraju. Ta interpretacja 
uruchomiła od razu chór ata-
ków antysemickich, upatrują-
cych w wierszu Tuwima wyzna-
nia, że dla niego – z pochodzenia 
Żyda - Polska nie jest istotna. 

DO PrOsTeGO CzłOwieKa (fragment)

O przyjacielu nieuczony
mój bliźni z tej czy innej ziemi
wiedz, że na trwogę biją w dzwony 
króle z panami brzuchatemi
wiedz, że to bujda, granda zwykła, 
gdy ci wołają "broń na ramię"
że im gdzieś nafta z ziemi sikła 
i obrodziła dolarami
że coś im w bankach nie sztymuje, 
że gdzieś zwęszyli kasy pełne 
lub upatrzyły tłuste szuje 
cło jakieś grubsze na bawełnę
rżnij karabinem w bruk ulicy
Twoja jest krew, a ich jest nafta 
i od stolicy do stolicy 
zawołaj, broniąc swej krwawicy
"bujać to my, panowie szlachta!"
"bujać to my, panowie szlachta!"
"bujać to my, panowie szlachta!"

wiOsNa (fragment)

zachybotało! - - buchnęło - - i płynie - - 
szurgają nóżki, kołyszą się biodra, 
Gwar, gwar, gwar, chichoty 
Gwar, gwar, gwar, piski, 
wyglancowane dowcipkują pyski, 
wyległo miliard pstrokatej hołoty, 
szurgają nóżki, kołyszą się biodra, 
szur, szur, szur, gwar, gwar, gwar, 
suną tysiące rozwydrzonych par, 
- a dalej! a dalej! a dalej! 
w ciemne zieleńce, do alej, 
Na ławce, psiekrwie, na trawce, 
Naróbcie Polsce bachorów, 
wijcie się, psiekrwie, wijcie, 
w szynkach narożnych pijcie, 
rozrzućcie więcej „kawaleryjskich chorób”!

chciał uzmysłowić, jak łatwo 
ulegają drzemiącym w nich 
żądzom i pierwotnym instynk-
tom. Stąd określenia typu „brzu-
chate kobyły”, „samice”, „bacho-
ry”, „rozwydrzone pary”.

Żydowski pornograf
Wraz z publikacją „Wiosny” 
posypały się głosy krytyki 
i oburzenia. Poetka Kazimie-
ra Iłłakowiczówna stwierdziła, 
że wiersz ją zgorszył, a gaze-
ty takie jak „Gazeta Poranna 2 
Grosze” czy „Przegląd Poran-
ny” nie pozostawiły na Tuwimie 
suchej nitki. Właśnie te dwa 
dzienniki atakowały najmocniej. 
Zarzucano autorowi, że wiersz 
jest «pozbawiony jakichkolwiek 
wartości literackich” , samego 
Tuwima nazwano „żydowskim 

pornografem», wypomniano 
mu wyuzdanie i cynizm. 

Kilkoro z byłych współpra-
cowników „Pro Arte et Studio” 
wysłało list otwarty do autora 
„Wiosny” twierdząc, że nie znają 
utworu bardziej obrażającego 
estetyczne uczucia czytelnika 
i dowodząc, że Tuwim napisał go 
tylko po to, aby zaburzyć czytel-
nikowi tradycyjny odbiór poezji. 

„Myśl Niepodległa” drżała 
za to o moralność gimnazjali-
stów i studentek, które ich zda-
niem były narażone na kontakty 
ze zdemoralizowanymi ludźmi 
pokroju poety. „Zdegenerowany 
p. Tuwim oddziaływa na młode 
dusze jak najzjadliwsza truci-
zna” – wtórował pismu „Goniec 
Poranny”. 

Awantura wokół „Wiosny” 
nabrała takiej temperatury, że 
cenzura skonfiskowała numer 
z wierszem. Ostatecznie jednak 
redakcję przejęli autorzy zwią-
zani z grupą Skamander, której 
członkiem był Tuwim. 

hymn na cześć zieleni
Sam poeta do sprawy podszedł 
z przymrużeniem oka. W prima-
-aprilisowym wydaniu „Wiado-
mości Literackich” całą winę za 
obrazoburczy wydźwięk wiersza 
zrzucił na redaktora Mieczysła-
wa Grydzewskiego, który rzeko-
mo miał poradzić poecie zmiany 
w wierszu. Tuwim przekony-
wał, że w pierwotnym zamie-
rzeniu „Wiosna” była hymnem 
pochwalnym na cześć wszyst-
kiego, co w tej porze roku naj-
piękniejsze - kwiatów, zieleni, 
słońca, strumyków i śpiewu 
ptaszków. Zamiast tego Gry-
dzewski podsunął mu pomysł 
o „erotyzmie kolekty wu” 
i „realistycznej ohydzie sek-
sualnego pożądania”. I wyszła 
wielka awantura. 

Jego wiersze  
nie tracą 
świeżości

„Tuwim jest w okropnej sytu-
acji (…) traci przyjaciół, opinię, 
sympatię” – opisywała atmosfe-
rę tamtych dni w swoich dzien-
nikach Zofia Nałkowska.
 
Tuwim oświadcza
Poeta był zaskoczony tak nega-
tywnym i jednoznacznym odbio-
rem wiersza. Zastraszony, kilka 
dni po publikacji utworu wydał 
w „Robotniku” oświadczenie. 
Tłumaczył w nim, że zwracał 
się do wszystkich narodów, aby 
przeciwstawiły się wojnie zabor-
czej, która według niego jest 
zbrodnią. Dowodził, że chciał 
zdemaskować tych, którzy pod 
pozorem haseł patriotycznych 
wysyłają na wojnę społeczeń-
stwa, w imię realizacji własnych 
interesów. „Przypisywanie mu 
tendencji rozbrojenia Polski, gdy 
wszyscy wokół fabrykują bom-
by i armaty, uważam za niedo-
rzeczność” – stwierdził. 
Ataki przeżył tak bardzo, że do 
sprawy wracał jeszcze deka-
dę później. W jednym z listów 
napisał: „Jeżeli mi ktoś chce 
ojczyznę ruszyć – to w zęby; 
bez pacyfizmów; bez humani-
taryzmów; bez żadnego w ogó-
le gadania.”

Natalia Chodowiec

Największy hit z tekstem Tuwima? „Miłość Ci wszystko wyba-
czy”, zaśpiewany oryginalnie przez Hannę Ordonównę (w 1933 
roku w filmie „Szpieg w masce”) . To utwór nieśmiertelny, 
przechodzi z pokolenia na pokolenie i niezmiennie chwyta za 
serca. Chętnie sięgają po niego kolejne wokalistki. W 2005 
r. nowszą wersję tego utworu nagrała Kayah, a zaraz potem 
Tatiana Okupnik wraz z zespołem Blue Cafe.

Wiersze Tuwima inspirowały (i nadal inspirują) artystów 
z różnych muzycznych klimatów. 

W latach 70. po poetę sięgnął Czesław Niemen, śpiewa-
jąc „Wspomnienie” i „Jeżeli”. W ostatniej dekadzie ukazała 
się płyta pt. „Poeci”, na której można znaleźć m.in.: „Wiersz, 
w którym autor grzecznie, ale stanowczo uprasza liczne zastę-
py bliźnich, aby go w dupę pocałowali” w wykonaniu znanego 
rapera Fokusa. A zespół rockowy „Strachy na Lachy” zagrał 
piosenkę „Kobiece”. 

- Mam sentyment do wierszy Tuwima. Jeszcze z dzieciństwa. 
Jego wiersze z biegiem lat nie tracą na świeżości i odnajdu-
je w nich wartości, którymi kieruję się w życiu – mówi Kasia 
Dereń, wokalistka i uczestniczka programu „The Voice of Poland”  
w radiowej "Czwórce". W tym roku wyśpiewała wiersz Tuwi-
ma pt. „Nie ma kraju”. Tekst wydaje się aktualny (jeśli spojrzy 
się na niego w kontekście emigracji), a wykonanie zachwyca. 

Piosenka jest częścią akcji „Tuwimiasto”. Stacja zaprosi-
ła młodych artystów do interpretowania twórczości poety. 

W związku z tym, że rok 2013 został ogłoszony Rokiem 
Tuwimowskim osoba poety była brana pod uwagę w wielu 
imprezach organizowanych w Polsce. W lutym Teatr Muzycz-
ny w Gdyni przedstawił spektakl „Bal w Operze”, w którym 
kompozycję i aranżacje muzyczną poprowadził Leszek Moż-
dżer. Warszawski teatr „Roma” przedstawia zaś spektakl pt. 
„Tuwim dla dorosłych”.

Pomnik Juliana Tuwima w łodzi




