Jak
szfu.1.łmisfrz,

ce z cylindra
glębi
Wyciąga

wielcbarwne

wstęgi,

Wiązan.lri rćż rzucane
daDJeDJ,
Kr6lik6w parkę lub gclębi
J szklankę wina - ja lak same
'Ped siew araklędem czareuie/sldm,
Sped pedwćjnege dna pamięci,
Z głębi serdecznej i lefejslłiej
i>ebywam pasma dni kwiecisfe •.•
•.. iJył sebie niegdyś buhiel wiejski•••
( .••'.lJukiely wiejskie, jak wiademc,

Wiązane były wzwyż i sfreme .•• "
Juis mi fen dwuwiersz mży legendą,
Już się śrćd lifer jege przędą
Słeneczne nilhi żalu, marze6 •.•J
iJył Jakiś egrćd snćw szumiących
J reż jak wrćżb ... J fe rearjarzeń,
To gaśnień znćw ••. J wzruszeń drżących •••
ił.chl lak •ię hecha pe raz pierwsaryl
iJył sebie •••
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Julian Tuwim
189-1 -

13 IX urodził się w Łodzi J.T. z ojca Izydora i matki Adeli z Krukowskich;

190.t -

rozpocz~cie
Rządowym

nauki w
w Łodzi;

l\'lęskim

Gimnazjum

1911

debiut przekładowy: wiersz L. Staffa
„W jesiennym
słońcu ... "
opublikowany
w czasopiśmie „Pola Esperantisto'';

Hl12 -

pcnnanit>

1913 -

debiut poetycki: wiersz „ Prośba" w „Kurierze War~zawskim" nr 6, pod kryptonimem
St. M.

-

wizyta u L. Staffa w Rudzie Ma!enieckiej;

przyszłej żony.

Stefanii;

1914 -

uzyskanie matury;

1915 -

współpraca J. T. z łó d zkim
„Bi-Ba-Bo" (pod pseud. Roch

1916 -

kabaretem
Pekiński);

początek studiów na Uniwersytecie Warszawskim, najpierw na wydziale prawnym,
potem filozoficznym (po jednym semestrze);

poezatek
póżniej

współpracy

z „Pro Arte et Studio",
na „Pro Arte";

przekształconym

1917 -

„Re\'l'Olucja w Niemczeeh",
recytowana
w kabaretach i jednocześnit> wydana jako
druk bibliofilski w 50 egz. („Książk:i
i Sztuka" ł.ódź);

1918 -

„Czyhanie na Boga". Pierwszy tom
(Gebethner i Wolff);

-

29

XI

otwarcie

przy

ul.

Nowy

wiers~y.

Swiat

w W-wie Kawiarni Poetów „Pod Pikadorem";
współpraca

i

„Miraż";

w

kabaretami

„Czarny l{ot"

30 IV

1919 -

ślub

początek

Stefanii i Juliana Tuwimów;

współpracy

1929 -

z teatrem „Qui pro

Quo";
-

1920 -

„Rzecz czarnoles ka". (J. Martkiewicz);

„Sokrates tańczący" - Drugi tom wierszy.
(J. Mortkowicz. Książka datowana 1920);
powstanie

miesięcznika

-

„Skamander" (sty-

-

skiej -

przekładów

-

1923 -

-

K. Balmont i W. Briusow. „Liryki".
i przełożył J. T. („Ignis");
jesień"

„Siódma

1932 -

(„Ignis");

pierwsza Szopka Warszaws ka
(wspólnie
z A. Słonimskim i J. Lechoniem);

W. MarzeczyKirsten
T. pra-

-

„Czary i czarty polskie oraz wypisy czarno księskie". (Bibl. Polska" )

1926 -

-

„Słowa

magazynu
ukazywał

współpracy

-

artystyczny111

Łodzi;

w I Zjeżdzie Poetów w Pławowica ch
(w zjeździe m. in. wzięli udział: L. Staff,
J. Wittlin, J.
Lechoń,
A. Słonimski,
J . Iwaszkiewicz, M. Pawlikowska-Jasnorzewska);

„Wiersze zebrane". (J. Przeworski);

„Jarmark rJ·mów" (J. Przeworski);
współredagowanie
.•Szpargałów", czasopisma po święco ne go .. miłośnictwu i zbieractwu k s iąż ek oraz wszelkich osobliwości
bibliograficznych"

-

współpraca z kabaretem artystyczn y m ,.Cyganeria Warszawska" (1934/1935);

istnieć;

tygodniowego
w latach

z „Cyrulikiem War-

„Biblia cygańska i inne wiersze" (J. Mortkiewicz");

-

się

Wiersze zebrane. (F. Hoesick) ;
Nagroda Literacka m.

kabaretem

17 V z inicjatywy J. T. powstaje Grupa
Satyryków „Cyrulika Warszawskiego", do
którego weszli m. in. T. Breza, Sw. Karpiń 
ski, J. Minkiewicz, A. Nowicki, J. Pac·tkowski, T. Wittlin. Grupa dała kilka wieczorów autorskich w lokalu IPS w Warszawie. We wrześniu 1934 wraz z likwidacją
pisma
.,C yrulik
\Varszawski" przcstajl'

we krwi". (W. Czarski i Ska);

początek

w

1934 -

Szopki Satyrycznej „Pikadora", wyst. w teatrze „Qui pro Quo";

szawskim";
1928 -

-

współautorstwo

objęcie
redakcji
„To-To", który
1925/1926;

współpraca

adaptacja „Zemsty nietoperza" J. Straussa,
wyst. 16 XI w Teatrze Polskim w \V-wie;
1933 -

Wierszy tom czwarty. (Ignis" );
ukazanie się „Obłoku w spodniach"
jakowskiego (Wyd. „Philobilon") w
wistości
Lipsk, druk. Giinther,
Wendler) nad przekładem tym J.
cował w latach 1919-1920;

powstanie „Wiadomości Literackich". Obję
cie redakcji działu „Camera obscura", który J. T prowadził z niewielkimi przerwami
do września 1939 r.;

1925 -

wydanie przekładu „.Jeźdźca miedzianego"
A. Puszkina. („Bibl. Polska");
„Banda";

1924 -

-

w Il Zjeździe Poetów w P!awowi ··

z liryki ro5yj-

1922 -

„Rewizora" M. Gogola, wyst. 2& Xl
w Teatrze Polskim w W-wie;
cach;

pierwsza seria
Wybrał

przekład

udział

czeń);

-

powstanie głośnego
wielokrotnie przedrukowanego wiersza „Do prosteg-o czło 
wieka", któr y wywołał falę ataków na .J. T.;

1935 -

3 V śmierć ojca (ur. 1857 r.);

-

„Polski słownik pijacki i antologia bachiczna" („Rój");

-

współpraca z kabaretem artystycznym „Cyrulik \Varszawski";

udział

4

1936 -

-

„Treść g-orcjąca" (J. Mortkowicz);

„Bal w operze" napisany w czasie letniego
pobytu J.T. w majątku Sikorz k / Płock:i;
opublikowan y w całości dopiero w r. 1946;

-

1937 -

adaptacja „Żołnierza królowej Madai.:-askaru" S. Dobrzai1skicgo, wyst. 3 XII w Teatrze
Letnim w W-wie;
„Lutnia

Pus"ł:kina"

„Ożenek" M. Gogola, w Uum. .J.T. wyst.
16 X w teatrze „Ateneum" w \V-wie

-

„Cztery wicki fraszki polskiej" (.l. Przeworski, antedat. 1936);

-

adaptacja „.Jadzi wdowy" R. Ruszkowskiego
wyst. 7 VIII w Teatrze Polskim w W-wie;

-

Wybór wierszy. („Rój in Exile");
10 VII[ tragiczna śmil'rć matki .l.T. w c·rnsic masowej egzekucji Żydów w Otwocku:

(J. Przeworski);

-

1!138 -

wieczory autorskie .J.T. w Milwaukee, ('hicago i Dctroit;

194.t -

wysianie na ręce I. Erenburga depeszy cło
pisarzy radzieckich w związku z wyzwoleniem Polski;
artykuł „MY, Żydzi polscy", opublikowany
w „:"'Jowcj Polsce", Londyn 1944 nr 8 oraz
w ,,Nowych Widnokręgach", Moskwa 1!1'15
nr 6;

IS„5 -

23 I depesza „Do mieszkańców Łodzi'', opublikowana w lubelskim „Glosie Ludu'',
w której J.T. zapowiada powrót do Polski;

1946 -

12 VI powrót do Warszawy;

„Wiersze wybrane" (.J. Mortkowicz);
adaptacja „Porwania Sabinek" F. i P. Sehontannów. wyst. w listopadzie w teatrze
„Buffo" w \V-wie, oraz fars J.N. Nestroya
„Serce w rozterce" i „Ale si«; zabawił" wyst.
w Teatrze Letnim i „Buffo" w W - wie;
5 IX wyjazd z Warszawy przez Sniatyń Czerniowce - Bukareszt do Paryża;

objęcie

-

pobyt w miejscowości letniskowej Arcachon
pod Bordeaux;

publikacja „Balu w operze". („Szpilki"):

-

współpraca

1939 -

z

wychodzącymi

kierownictwa
Wojska Polskieg-o;

1917 -

„'Wiadomościami

w

Par)·żu

Polskimi",
pod redakcją Gry-

maju Tuwimowie opuszczają Francję,
si«; pr le't Portugalię do Brazylii (Rio
de Janeiro);

w

1948 -

udająr

-

początek

-

J>O dziewi«;ciu miesiącach pobytu w Brazylii
Tuwimowie wyjeżdżają do USA;

-

:tcrwanie współpracy z „Wiadomościami"
przeniesionymi do Londynu;

-

20 XII przemówienie .l.T. w audycji raclioWl' j dla kraju;

-

początl'k

-

1919 -

wspólprac·y (Hl42-19.t6) z mie„Nowa Polska", wydawan~·m
w Londynie przez A. Słonimskiego:

sięcznikiem

-

w~półpraca

z ll'wicą robotniczą, zi:-ru11owaSekcji Polskiej Międzynarodowego
Związku Robotniczego;

-

na w
-

wspólpra!'a z
troit;

„Głosem

Ludowym" w De-

Wybór poezji (1914-1939). (Czytelnik);

objęcie

kierownictwa artystycznego Teatru
Nowego w Warszawie;

obj«;cie willi w Aninie, gdzie odtąd .J.T.
z żoną i córką spędzał miesiące letnie:

pracy nad „Kwiatami polskimi";

hJH -

l!ll2 -

Teatru

rozpoczęcie pracy nad „Księg-ą wierszy polskich XIX w." (wespół z J. Gomulickim)
która ukazała si«; w druku w r. l!l54;

dzewskiego;
l!l IO -

literackiego

1950

wyjazd do Moskwy na zaproszenie Zw. Pi·
sarzy Radzieckich;
ostry atak choroby żołądka;
„Kwiaty polskie" („Czytelnik");
objęcie

rcdakcJi działu „Cicer cum caule,
czyli Groch t kapustą" w „Problemach"
(1949-1953);
„Polska nowela l'anta!tyczna" (PIW);
7 Ili poważna operacja żołądka;
otrzymanie tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Łódzkiego;
odznaczenie orderem Sztandaru Pracy;
Nagroda Literacka m. Łodzi;
„Pegaz dęba, czyli panoptikum poetyckie".
(„Czytelnik");

1951 -

Mieczysł aw

„Piórem i piórkiem". („Czytelnik");

-

przekład „Mądremu

-

ustąpienie

llepechi

biada" A.S. Gribojedowa, wyst. 3 VI w Teatrze Polskim;

Warszawa

ze s tanowiska kierownika artystycznego Teatru Nowego;

Nagroda

Państwowa

poet y cką

i

I stopnia za

Cizbcna

twórczo ść

ił.ie

przekładową ;

1952 -

przeprowadzka z ul. Wiejskiej 14 do mieszkania przy ul. Now y świat 25;

1953 -

przekład „Komu s ię na Rus i dobrze dzieje"
M. Niekrasowa („Książka i Wiedza") ;

-

27 XIJ - ś mierć poet y w domu Zaiksu „Halama" w Zakopanem.

Przed ruk z książ k i
„Wspomnien ia o J ulianie Tuwim ie"
W- wa 1963

de Janeirc

Pierwsze moje zetknięcie z Tuwimem nastąpiło
w roku 1927 . Bylem v\·ówczas początkującym pi~a
rzem -p o dr óżn i k i em i poeta tej miary, co on, wy dawał mi się k i mś, k to nap r awdę siedzi na Oli m p ie. Zajmowa ł em dość b ł yszczące ale ja ł owe sta ·n owisk o referenta p r asowego w Min isterstwie
Spraw Wojs k owych. Nie była to p raca zbyt absorbująca. P rzy szerach, z których najmłodszym rangą
by ł p ł k. J ózef Beck, referent prasowy mógł nie
przycho d z i ć, mógł się me l dować z ra portem, móg ł
s i ę n ie meldować i tak nikt go nigdy nie potrze bowa ł. S ądzę, że nie będzie to wiel ką niedyskrecją,
gdy powiem, że wię k szość „s ł użbowego" czasu zużywa ł e m na p isanie a r tyku ł ów o odbytych podró żach.

P ewnego dn ia zobaczyłem w „Robotniku" wiersz
T uwi m a p od tytu ł e m Do gener a łów . Naj pierw przeczyta ł em go z entuzjazmem, drug i raz z zachwytem, trzeci - z przerażen i em . „Oj ! - pomyś l a ł em
- d a d zą p oecie łup n i a". P o chwili wtoczył s i ę do
m ego p okoju z tuzin ko legów- ofcerów i nuż się
kł ócić. Jed ni byli za w ierszem, drudzy przeciw.
P onieważ w dyskusji wciąż my lili tekst, zapropon o wa ł em aby ktoś o d czytał utwór na g ł os. Mój
p rzyjaciel, por . J erzy Nowacki, wyrecytował go
z pam i ęci. W miarę jak mówił p odniecenie moich
kolegów nik ł o i wreszcie kpt. Łoza, wielki specjal ista od or derów, ża c h n ął się i zawo ła ł:
- Do licha z tendencją! Co za piękny w iersz!
I już
rozeszli
W prze dsta w ieni u wy k or zys ta n o

mu zy k ę

Z. Ko -

niec znego d o „G r an de Valse Br illante" J . Tu w ima.
8

nikt więcej się nie oburzał, wszyscy
w mi lczeniu. Zacząłem się teraz zasta n awi a ć, co zrob ić. Powinienem był utwór wyciąć.
n ak l eić n a k artkę czystego papieru. napisać komen tarz i od n ieść na szefa . A le nie mia ł em oc h oty tak
jakoś

się

postą p ić.

9

,.'\foż<'
pom.dlalcm
nikt lego
zau\\ uż~· ". Dzic<.:innC'. natura ln ie. h.' !11
czenie. Już \\ gadzim:; później wpadł
d_v~zany f)('wien dygnitarz (ni<' Beckl

-

Gdzie• wiersz?
Jaki wiersz'! No Tuwima.

zapytałC'm

wiersza nie
to prz~·pusz
do mnie zai

wrzasnął:

z glupia frant.

Leniwie wyciągnąłem .. Robotnika" z kosza.
- Proszę - podałem gazt-tę.
Wielkie było z powodu tego wiersza larum
w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Ni<' brako\rnło gorliwych, którzy chcieli poetę „nauczyć ro zumu" ale podniC'ść rękę na Tuwima nic było łatwo
nawet wówczas. Wszystko załagodził Wieniawa-Długoszowski.

Osobiście

Tuwima dopiero w jakie .~
Polem już często miałem okazje;
rozmawiać
z nim
to
w
,,Ziemiańskiej",
to
w „IPS-ie", a na ostatek w „Zodiaku".
Gdzieś w roku 193-l zatelefonował do mnie i prosił. aby zobaczyć się z nim. gdyż ma do mnie inte1 cs. Okazało się, że tym interesem była chęć ofiarowania mi pamiętników Maurycego Beniowskiego.
wydanych w Warszawie w roku 1806. - Powinien
pan się tym Beniowskim i jego madagaskarskq
awanturą jakoś zająć powiedział. Mało się
u nas o nim wie. To przecież postać z zakresu
pańskich zainleresowa!'l. Przechowywałem
tę
książkę z miłą dedykacją pana Juliana przez ki lka
lat, ale w czasie powstania spłonęła wraz z całym
moim dobytkiem. Zachęty Tuwima nic p uściłem
mimo uszu. Postanowiłem opisać ko lorowy żywot
polskiego „cesarza" Madagaskaru. Przez cztery Jata zbierałem materiały, przeg l ądałem biblioteki.
dotarłem nawet do British Museum, w którym do
dnia dzisiejszego znajduje się oryginał pamiętników
Beniowskiego. W roku 1938 książka ukazała się
w druku. Jedną z pierwszy<.:h osób, której wręczy
łem egzemplarz, był naturalnie Tuwim. Bardzo si0
ucieszył oświadczeniem, źc bez jego prezentu sprzed
paru lat nigdy bym tej biografii nic napisał. - Ko
to, - powiedział - może jeszcze panu kiedyś coś
dam. - Gdy w kilkanaście lat później dowiedziałem się na emigracji w Brazylii, że zajął się zapomnianym
polskim
podróżnikiem.
Sygurdem
Wiśniowskim. i spowodował wraz z Olszewiczcm
\\·ydanie niektórych jego dzieł, przypomniała mi się
dwa lata

10

poznałem

później.

histor ia z pamięt nikami Beniowskiego. W ostatnich
latach przed wojną w Polsce było duszno. Wprawdzie do salonów Ministerstwa Spraw Zagranicznych
starym
zwyczajem
zapraszano
skamandrytów
i wszystk ich wybitnych twórców, ale wielu dawnych serdecznych przyjaciół jakoś odsuwało się od
siebie, jakoś s ię nie spostrzegało. Przy stoliku
poetów w „Zodiaku" bywało pustawo. Nawet mnie
zwracano uwagę: „Po co tam z nimi przesiadujesz'"~
wiatr od zachodniej granicy dął coraz mocniej.
Nadszedł wrzesień 1939 roku. Bukareszt, Belg rad.
Paryż . A zaraz potem „Rcgence" stara kawiarnia z zabytkowym stolikiem. przy którym ongiś
siadywał Napoleon Bonaparte. Skamandryci oma wiali tam kwestie powstania nowych „Wiadomości
Literackich", tam spotykali się i snuli wątki swoich
najbardziej
wstrząsających
wierszy. Ale cóź.
w niespełna rok później we Francji rządził już
Hiller. Jedynym jako tako wolnym skrawkiem
Europy, oprócz kompletnie zablokowanej przez
Niemców Szwajcarii i Szwecji, stała sic; Portugalia. Tam też podążyłem.
Z Francji wydostałem się z niejakimi trudnościa
mu. już po jej zajęciu przez wojska niemieckie.
Znajomość
języka
hiszpańskiego wybawiła mnie
od obozu koncentracyjnego w Mirandzie. ustanowionego przez gen. Franco dla żołnierzy polskich.
przekradających się przez Półwysep Pirenejski do
Anglii. I tak pewnego dnia znalazłem się w Lizbonie. Zaraz na wstępie spotkałem Tuwima z Żona
i Janem Lechoniem. Towarzyszył im Marian Kister
z Jicz.ną rodziną, który później udał się do Nowego
Jorku, gdzie wznowił i prowadził aż do śmierci
swój Roy Publishers .
poozedłem do poselstwa. Zastałem lam
rodaków zastrachanych oszołomionych
i ogłupiałych . Wszyscy byli pc\vni. że Niemcy
wkroczą do Portugalii Jada dzień, i napierali na
Dubicza, aby odesłał ich do Anglii lub za ocean.
Wielu domagało się zapomóg, gdyż byli bez żadnych
zasobów.

Nazajutrz

już

tłum

mn ie na osobności, Dubicz powiedział: Na
do Londynu nic liczcie. Kot z Modelskim
przebierają
w uchodźcach jak w u l ęgałkach. Nic chciało mi sic; w to wicrz:d. Byłem przeci<'Ż WL·
Francji w wojsku . - Jak to, więc żołnierzy le~
nie potrzebują? - zapytałem.
Do

w~·jazd

t1

nic dostałem. Postanowiłem więc
opuścić Portugalię i udać siQ do Brazylii. Zrealizowanie tej decyzj i nic było wcale łatwe. Tysiące
uciekinierów z Holandii. Belgii. Francji . Polski.
krajów bałtyckich i Czechosłowacj i urządził y
prawdziwy najazd n a ten ostatni pscudowoln;·
kraj. Tłum y pragnących otrzym ać wizy oblegał y
wszystkie poselstwa i konsulaty. Co pewien czas
rozc hodził y się nic w iadomo
ską d
nadchodzące
sze pty, siejące panikQ. Mówiono sobie na ucho: Wiem z najlepszego źró dł a. źc za tydzień Niemc y
będą \V Li zbonie. C zęsto teź sfr uwały na miasto
pogłoski o mającej na stą pić niemieckiej blokadzie
wybrzcźy p ort ugalskich. I wtedy co? zapytywano, dop owiadając w m yś li. że wtedy już nikt nic
wydostanie s ię na szeroki świal.
Do Londynu

się

Wówczas tłumy pod konsulatami rosły . a temperatura niecierpliwości gwałtownie szła w górę .
Pc\vnego dnia spotkałem rozprornicnionego Tu\\·ima. któr.v oznajmił mi, źc ma juź wizę do Brazylii. Opowiedział mi przy tym, jak ją uzyskał.
Oto dowi ed ziawszy się z prasy , że wielki poeta
brazylijski, Mariana Olegario, jest nadzwyczajn:m1
ambasadorem swego kraju w Portugalii. wysłanym
z okazji obchodzonej właśnie osiemsetnej rocznicy
powstania tego Państw a . zwrócił s ię do niego tcl~ 
fonicznic o pomoc. Ambasador sprowadził poetę
natychmiast swoim samochodem i przyjął serdecznie. Jes zcze tego samego dnia sprawa wizy dla
Tuwima był a za łatwiona.
Teraz, z perspektywy lat. chwile tamte wydają
niezbyt ważne. Ot, dostał wizQ, pojedzie .
W rzeczyw ist ośc i jednak wrażliwy i smutny Tuwim. przywykły do swojskiej Warszawy czy Łodzi,
nigdy specjalnie nic marzący o podróżach po obcych krajach, miał właśnie skoczyć jakby w przepaść. Miał ruszyć dal eko za równik, do tropikalnej
- odmiennej od wszystkiego. co znał - Brazylii,
gdzie nic czekało go nic określonego. Chodził więc
\\" owe dni przedw~,jazdowe zamyślonv i s kłopota
ny. Ilekroć go spotkałem . starałem się wlać w niego chociaź trochę beztroski. Mówiłem , źe Brazylia
to kraj ,iak inny, że znaj dzie tam na pewno źyczli
wych ludzi. Słuchał niby pilniC'. ale znwszc by łem
niepewny. czy moje· słowa docierają do jego
się

ś'A·iadomości.
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Lechoń . lubiący

dowcipy i cudaczne sytuacje zaprzed Tuwimem , źe jemu również udało się
pokonać trudności wyjazdowe z Portugalii i że miał
już w kieszeni bilet na ten sam okręt, co oni.
Zmartwien i ma j ącą nastąpić rozłąką, Tuwimowie
urządzili dla niego w przeddzień wyjazd u kol ację
pożegnalną: pod koniec wieczoru Lechor1 wstał
i śm i ejąc siQ po swo jemu, na cały głos, oznajmił
o przygotowanej niespodziance .
Może w jakiś miesiąc późni e j wielu polskich intelektualistów znalazło się w Brazylii. Oprócz Tuwima, Wierzyńskiego i Lechonia przybyli jeszcze:
Michał Choromański. Rafał Malczewski, Zdzisław
Czermański i Konrad Wrzos .
Pod obnie jak w Par yź u w ..Regencc". w Lizbonie
w „Cafe Lisbona" tak w Rio de .Janeiro zbieral i
siQ Polacy ze świata artystyc znego w „Cafc O'Key"
na Avenida Atlantica. Międz y dziesiątą a dwunastci.
przed południem i około piątej, szóstej wieczorem
„O'Key" zapełniała się naszymi rodakami. Język
p olski przez parę godzin dominował w kawiarni
i biedni emigranci mieli chwi l ę złudy, że są u siebie . na ulicy Mazowieckiej . Pewnego dnia T u wim
uparł s ię . aby koniecznie pojechać z nim na górę
Corcovado, dominującą nad całą stolicą Brazylii.
Był smutny i przygnębiony, więc z wielką ochotą
zaprowadzi ł bym go wówczas nie ty lko na Corcovado, ale nawet na drugi koniec Brazylii, gdyby
lego zapragnął.
W towarzystwie paru pań wsiedliśmy więc z Tuwimem do małej kolejki zQbatej i w pół godzin;'
później znaleźliśmy się na · obszernej platformie
u stóp wysokiego na 35 metrów posągu .Jezusa
Chrystusa. Z Corcovado widać dokładnie całe
miasto, całą zatokę Guanabara
w iel ki szmat
Oceanu Atlantyckiego . U podstawy góry, której
niedostr,pne zbocza porasta prawdziwy las dzie \\·icz y , spoczywa olbrzymie paromilionowc miasto
z tysiącami drapacz y chmur, z szerokimi alejami.
wiecznie zielonymi ogrodami i mknącymi w róź
nych kierunkach rzędami samochodów, autobusów
i tramwajów.
Znalem Rio de J anerio jak własną kieszeń . Chcia łem jak najwięce j wiadomości o nim przekazać
Tuwimowi. Ale on słucha ł moich wyjaśnień z raz ..
targnieniem Na pr óżno Z'Nracał e m jego uwagę na
szczegćilnie piQknc fragmenty miasta. na dztwacznc
taił

1~

kształty

gór, na zieleń tropikalną. na mieniące siG
kolibry. Mówił: Tak, tak. śliczne.
śliczne ale rozumiałem, że jest w tej chwili daleko od tych widoków, od Corocovado i nawet samego Rio de Janeiro. Obznajomiony w swych
długoletnich podróżach z tGsknotą do kraju, podejrzewałem, że nostalgia ta nicodstGpna towarzyszka wygnańców już zaczyna go toczvć.
'.VTilcząc spoglądał przed siebie niewidzącymi oczyma . W pewnej chwili pochylił sic; nad balustradą
zabezpicczaj<1cą przed przepaścią. Głęboko prawic
o tysiąc metrów od miejsca, gdzie staliśm:-·, majacz~·la niewielka uliczka, po której sunął tramwaj.
w

słońcu

- Patrzcie!
Patrzcie na le
się stąd małe.
Przywołał

w

Pa trzcie'
zawołał
nagle.
tramwaiki' Jakież one wydają
Widzicie?
małe

wszystkich i wszystkim

kazał patrzeć

dół.

- Jakie małe tramwaiki - powtórzył. - Widzicie? I jakby z żalem dodał: - nic czerwone.
zielone. Gdy wracaliśmy z w~·cicczki, zadumałem
się nad tym. jak niewicie zajmowała Tuwima tropikalna roślinność, szeroki oddech przestrzeni
i fascynujące widoki . ,.Piewca miast" - przeleciało mi przez myśl. I właśnie wtedy usłyszałem jego
głos „.

- Kwiaty polskie tyt u!?
I popatrzył
wzrokiem.
A ja.

jakże

na

pytał

mnie

byłby jakiś

zatroskanym

powiedziałem:

Chyba

Przedruk z

czy to

smut n ym,

mi teraz wstyd,

- Kwiaty polskie?
brazylijskie„.

-

raczej

k\1·iaty

książki:

„Wspomnienie o Julianie Tuwimie"
- W-u.:a 1963
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Rrfur Sandauer

Kabareciarz mela fizyk
M o

ł

nowaniu wszelkich banialuk, ba! etykietek po piwie? I czyż nie to właśnie miał na myśli, opowiadając w wierszu „Wizyta", którego zwrotkę cytujemy powyżej jako motto, jak to jakiś podrzędny
bies opętał go pokusą błahych zainteresowań, ta nich sukcesó w . Podpisawszy cyrograf temu demonowi tandety - mówi:

f o:

W

a

teraz ce? łla. ha, hi. hi
Spacerkiem pcprzez nJiasfc.
J w pusfej piersi wieczncść mdli,
J pafrzę wyłupiasfc.
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do piskliwych dam

Lub w biiard z facetami gram
I kupleciki gwiżdżę.
Melonik mój, krawacik mój,
Ubranko kuse wcięte,
Ach, wszystko, wsz ystko jak ten strój
Na dudka wystrychnięte.

(J. Tuwim: „Wlzyla")

Ileż się tej dw o istości nic nadziwowano , ile ni ą
nie nagorszono .. ,Tuwim b:d - pisze J ózd Chudek
_ poetą (dla zadowolenia wcwnqtrzncgol i dostawcą repertuaru dla teatrów i tcatrz~· ków (dla chleba
z masłem)". Lubiano siQ gor szyć - wspomina pani
Starowieyska -Morstinowa - .,że tak wielki poeta
rozmienia swój talent na drobne", pi s ząc tekst y
dla .,Qui pro Quo", piosenki dla Ordonki , książeczki
dziecinne, w ogóle pełno rozmaitych , .głupstw".
Własne jego słowa na ten temat przytacza Stanisław Ryszard Dobrowolski: „Robiąc to prze?.
trz y dni w miesiącu - miał mu kiedyś pow,iedzic~
- pozostałych dwadzieścia siedem mogę posw1c;c1c
poezji". Wynikałoby stąd, że swą twórczość kabaretową on sam traktował jedynie jako żr6dło zarobkowania. Inaczej pani Starowicyska-Morstinowa: „Obraz świata, widziany w krzywym zwierciadle - pisze - należy do jego wizji poetyckiej, jest
jej częścią składową... Dowcip i poezja Tuwima
były zamknięte w jedn ym worku" i „zgodnie
w jego imaginacji współistniały" . W tymże kierunku zmierza siostra, pani Irena Tuwim. gdy pisze:
Tajemnicą jest dla mnie (jak zresztą dla wielu in~ych) niespotykana u innych poetów jednoczesność,
godzenia stałej produkcji kabaretowej z nieustannie tryskającym żródłem najczystszej poezji".
Przeciwstawienie to można ująć w ogólnicjsz<'.
formułę. Nic ulega wątpliwości, że nie tylko produkcja kabaretowa szła u niego w parze z ..najcnsta poezją". lecz w ogóle błahość - z powagą.
C;yż ~1ożemy zapomnieć, że ćiw neurotyk, v\·ięziony
wśród czterech ścian długoletnią chorobą pnestrzeni, poświęcał lwią część s wego czas u kolekcjo-

niedzielę

Chichocząc wciąż się mizdrzę

„Wizyta " zawiera - wrażoną w języku demonologii - przypowieść o rozdwojeniu się na m etafizyka i kabareciarza, na człowieka tragicznego i chłystka. Chichotliwy i gwiżdżący kuplety czyż
nie taki był sam poeta? I czyż owym „ha, ha, hi ,
hi" nie usiłował zagłuszyć . , mdlącej w piersi" nerwicy lękowej? Kontrast, który dostrzegają w nim
pamiętnikarze, przenosi się tu z platformy literackiej na psychologiczną.
Błahość swoich zainteresowań próbuje poeta wyjaśnić gdzie indziej. W „Kwiatach polskich" opowiada, jakim sposobem sobowtór jego, ogrodnik
Dziewierski, stał się maniakalnym snycerzem amatorem Naszło go „to" w jakieś upalne popołudnie, na wyludnionej przez upał ulicy; poraził
go lęk metafizyczny, zaległa w nim ,.pustynia („.)
na którą bezustannie prószył śmiertelny popiół
znikomości" .

Przed

przed ową pustynią , uszedł „ w bliską
- w drobne i barwne ulubienia w radości i smutki " . Czy nie rzekłby kto, że jest
to opis własnych stanów lękowych i zastosowanej
kuracji - owej ucieczki w manie, w .,koniki"?
Naświetla je tu co prawda, wręcz odwrotnie niż
w .,Wizycie": nie są one wynikiem czarciej pokus y,
czyli mówiąc prościej. marnowaniem ż,·cia i czasu, lecz, odwotnie, jedyną pociechą D;iev.:ierskic-go, która ratuje go przed Jękiem. I nie dziv\·ota !
„Kwiaty polskie" pisał Tuwim w wicku. gdy
zwykło
· ię już b y ć pobłażliwym dla siebie> i dl a
własnych słabostek i gd y w tych samych zaintere nią.

ziemską żywość
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sowaniach, które potępiał piętnaście lat temu, nauczył się widzieć jedynie swą radość. A oto - w inn,·m znów wierszu przedwojennym - osądza sie ble - dostawcę teatrzyków i ulubieńca Warszawki:
Nie grzech, Iecz obrzydliwość pusta:
Dobrobyt mój i bystra slawa,
I lśniących rymów pelne usta,
r dowcip zwinny, i Warszawa.
Nie grzech, lecz smutek i znużenie:
Ten bezwstyd szczęścia codzie nnego,
I blogość snu poobiedniego,
I wolność ciężka jak więzienie.
Ratuje - strach, rosnący w piersi,
Zabobon, szczurem biegający,
Rozpacz i laska zimnej śmierci
O! nie karzącej. Drwiącej tylko.

Rozmieniam się na drobne, poświęcam to, co
oto sens
wiersza. I tu również naświetla sprawę odwrotnie
niż w „Kwiatach": jeżeli tam błahostki ratowały
przed strachem, to tutaj - strach przed błahostka-

W mian; bowiem jak ją robi, nęka go coraz do lkli wsze pon.ucie win y, mierzy sie bie wzrokiem coraz pogardliwszym. W wierszu „Mąż i ja" rozdwaja s ię na dwie postaci: na „czarnego chłopca".
który pisuje ze skwarnej Łodzi długe listy mi ło s ne do pięknej pani, przebywającej z mężem,
znakomitym poetą, w Zakopanem, i na tegoż poetę.
„Zono - woła ten pierwszy -uderz męża w mor dę I wybiegnij w noc pod gwiazdy„." Jakże
nędzną
wobec tego rywala, jego zacerowanych
s podni i wykrzywionych obcasów wydaje się literacka znakomitość, czytająca w fotelu długi artykuł o sobie!
W „Wierszu o umarłej nadziei" rozdwaja się
znowu na dwa spojrzenia. Uliczny posłaniec ,
czekający przy skrzynce pocztowej na zarobek wi dzi, jak w jego stronę zmierza pan z paczką i z listam i:

,,.~ mnie najistotniejsze, dla marności" -

Już uśmiechnąl się. Ju ż rękawem
Wytarł wąs

oszroniony,
Bo szedlem prosto, prościutko
Do staruszka przy skrzynce czenconej.
A kiedy przy niej stanąlem,
Zachlysnąl się sercem biednym!
Lecz list do skrzynki wrzacilem,
A z paczk ą dalej pos ze dłem.
T parrzal za mną staruszek
Wielkim spojrzeniem szklistum,
l wrzucił umarlą nadzieję
Do skrzynki za moim listem.

mi.

Wiersz z głuchym końcem" - tak bowiem brzmi
jest podobnie jak „Wizyta" samoobroną poety przed pokusami sukcesu. Ton żarto
bliwy ustępuje tu jednak miejsca samooskarżają
cemu, a w spisie „grzechów" i „obrzydliwości" figurują już nie tylko kuplety, lecz cały styl ży
cia - szczęście codzienne, sen poobiedni, dobrobyt.
Nie tylko bowiem kabareciarz kłóci się w Tuwimie
z metafizykiem, lecz także ktoś wielce przywiązany
do dóbr tego świata - z człowiekiem o moralności

je~o tytuł -

ascety.
Tuwim jest - jak to sam podkreśla nieraz drobnomieszczaninem , pochodzącym wedle włas
nyc słów z „drobnej żydowskiej burżuazji".
Urodzony na pograniczu , klas w „balansującym pomiędzy biedą a dostatkiem" domu. w drapieżnej
i bezlitosnej Łodzi, mieście kontrastów, gdzie walka o byt była ostrzejsza, a pokusy kariery więk
sze niż gdzie indziej, w mieście , gdzie z nędzą Ba łut sąsiadowały wille Folblutów, których fortuny
sumował przez całe życie ojciec poety, prokurent
Banku Azowska-Dońskiego - cóż dziwnego, że ma
w sobie także w sen sie klasowym dwie
sprzeczne osoby, z których jedna robi karierę , gdy
druga - się jej wstydzi?
18

Poeta patrzy tu na siebie oczyma posłańca, nowłasne ruchy w miarę, jak je tamten dostrzega i oglądając siebie od zewnątrz, jego - od
wewnątrz, siebie jako „jego'', jego - jako „siebie". Wie o wiele więcej o tym, co się dzieje w jego
duszy, niż o własnych przeżyciach. Ten paradoksalny typ narracji , gdzie introspekcję uprawia się
na osobie trzeciej, a obserwację na sobie samym
wynika stąd, że źle się czujący we własnej skórze
bogacz wchodzi niejako w skórę biedaka. Mówiąc
prościej: Tuwim , który nieraz opowiada w „Kwiatach polskich" o swych kontaktach z nędzą łódzką.
nie wysnuwał z tych dziecięcych doświadczeń przez
długie lata żadnych konsekwencji praktycznych.
s przeczność między faworytem mieszczańskiej publiczności a poetą sprawiedliwości społecznej wykorzystując kompromisowo jako literacki motyw.
tu.i~1c
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Konieczność kompromisu wynika nie tylko z klasowe.i, lecz także z historyczno-literackiej jego sytuacji . W dwudziestoleciu baza materialna lwórczości gwałtownie się zmienia, pow stają
nowe
środki upowszechniania, nowe źródła zarobku. Pisma satyryczne i kabarety, wytwórnie i rozg ł ośn i e
organizują sztukę, wymagając, aby artysta z „maga" czy ,.druida" przeistoczył się w „dostawcę" .
Zarazem jednak działa jeszcze nacisk opinii elitarna - młodopolskiej, która chce, aby tworzył jedynie z natchnienia. I, w istocie, trudno sobie
wyobrazić Kasprowicza , Leśmiana czy Staffa pi sujących na zamówienie: pierwszy żyje z profesury, drugi - z notariatu, trzeci z przekładów. Toteż rolę dostawców repertuaru młodzi poeci wy konują w:stydliwie najczęściej pod pseudonimami. W jakiejś recenzji z ich wieczoru zauważył to,
nie wyjaśniając, Boy: „Większość skamandrytów pisał to nasze najbardziej niepohamowane we słodki: oni to, oblókłszy się w pseudonimy, napełniają konceptami i piosenką sceny naszych kabaretów.. . Otóż daremnie szukałoby się podżwię
ku tej nuty w ich oficjalnej produkcji. Połowa
przynajmniej tych piękn ych wierszy jest o śmierc!.
Czy nie jest czymś trochę sztucznym podobnie
szczelny rozdział: łobuzerski humor od kuchni.
a dystyngowana śmierć w salonie od frontu? Czy
raczej nie to wszystko -- zespolone razem - da łoby pewną fizjonomię?"

Tuwim musi więc pracować na dwa fronty , być
„magiem" i „dostawcą", godzić postulaty młodopolskie z międzywojennymi. odd awać,
cesarzowi - co cesarskie, a co boskie Bogu.
Jakże różny jest pod tym względem od młodszego
o dziesięć lat Gałczyńskiego , który z zamówienia
zrobi podstawową za adę swej twórczości , tak, że
nawet w zbiorowych wydaniach jego dzieł nie d..i
się przeprowadzić rozróżnienia na cięższy i lżej
szy kaliber. Tuwim natomiast - zgodnie ze swą
polityką kompromisu przeprowadza w twórczości pedantyczny podział na .,wiersze" i na ,.jar mark rymów" - podział, zachowany równie w wy daniu zbiorowym. Słowem panuje u niego zasada
wyłączonego środka i długo wypadnie czekać na
owo zespolenie ,. produkcji kabaretowej" z „najczystszą poezją", którego domaga się Boy.
Utwór taki jednak w końcu powstanie . Będzie
nim - napisany w 1936 roku, lecz opublikowany

jednocześnie
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dopi ero po wojnie .. Bal w Operze". Chciano
w nim widzieć ty lko demaskatorstwo wobec sanacji", lylko pamflet polityczny. I zapewne
związek z aktualnością. z rozkładem piłsudczykow
skiej góry. z przyjazdami Góringa do Warszawy
jest w nim niezaprzeczalny; w tym sensie należy
on do „Jarmarku rymów". Zarazem jednak jest
to jeden z najświetniejszych wierszy Tuwima .
gdzie kabaret, zespolony z metafizyką, daje wreszcie ową - postulowaną przez Boya - pełną fizjonomię poety. Do wizyj św. Jana nawiązuje tu
nie tylko motto, lecz także scena końcowa. Największa atrakcja
balu, owa „promieniejąca K. ..
Mać" wierzchem na złotym jaszczurze to uwspół
cześniona
.. wszetecznica babiloń ska", jadąca na
„szkarłatoczerwonej bestii". Kabar et przerasta tu.
słowem, w Apokalipsę. sala balowa ogarnia glob
ziemski. uczestnicy identyfikują się z ludzkości ą .
w roziskrzonym żyrandolu - niby w zodiaku wirują nowe konstelacje, Małpa i Tajniak, zdję
cie tancerzy równa się - zdjęciu ze świata , morderczy „foto-cios'', który przenosi ich na kliszę,
jest zarazem gremialnym porwaniem do piekieł.
„cięcie blasku" jest ścięciem głów wszystko dokonane w oślepiającym świetle magnezji. w okrutnym istnieniu wizji poetyckiej:
Ani
Ani

się

nie obejrzeli,
z żyrandziaka
Mr1lgnięć tajniak na tajniaka Jak błyskawicowym zdjęciem,
Foto-ciosem, blask1l cięciem
Wszystkich wszyscy diabli wzięli,
diabli wzięli,
diabU wzięli,
aż ze śmiechu małpy spadły
Z zodiakalnej karuzeli.
zdążył

To warzyszący końcowi świata małpi rechot przypomina po trosze owo „hi, hi" kabaretowe, którym bohater „Wizyty" zagłuszał lęk przed wiecznością. Chichotliwy bies. który tam go opętał. tutaj demask uje się - jako demon zniszczenia.

Fragment szkicu:

„O

człowieku,

Twórczość

który
nr 8, 1964

był

diabłem"
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Mógłby to być new-yorkskich sc(•n trick:
Słowa i rytmu prężny dwugłos.
Zaczynam numer - kpiarz, C'ksccntryk,
Alchemik, tancerz i wirtuoz.

Mam rym, solidnie w mowę whity,
I strofą na dół wiszę na nim,
Aż nagle słowa mocnym chwytem
Przr•kręcam się do góry zdaniem.
Nad siatk4 - hopla! - w przepaść lecę,
Śmiertelny rekord skokiem biorę,
Odbijam się, nad życiem świecę
Kometą, pijanym meteorem.
I znowu stoję uśmiechnięty
Ja, głosów świata imitator,
I nov.;e puszczam w ruch talenty,
Pinctti, prestidigitator!
Jednym zaklęciem: - hokus-pokus~
Tworzę i wcielam świat od wicków.
O hokus-pokus! Hoc est corpus!
Formuło bogów i poetów!
Julian Tuwiln
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Apollo bowiem lubi ogień
Nie tylko gorejących krzaków,
Ale i świeczek na choince,
I fajerwerków barwne młyńce;
Nie same z ponadludzkich szlaków
Eurypidesy i Szekspiry,
Ale i szopkę wiejskich żaków;
Nie tylko psalmy złotej liry
I orle nad skałami skwiry
Czy „huczy lot olbrzymich ptaków",
Ale i kosa . który śwista
U szewca na Podwalu w klatce,
I skromny, przepisany czysto,
Prowincjonalny wiersz w szufladce,
I fotoplastikonu cuda,
I śmieszną zwrotkę, gdy się udu,
I kicz jarmarczny nieporadny,
I bukiet wiejski, jeśli ładny.
Julian Tuwilll

Podobizna rękopisu „Kwiatów polskich"
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Wierszu~

rcdzcna
•

IJJCJa DJCWC,
Pcłshc,

matczyne
DJcje slc;wc;,
Mafkc, de kf6rej
żadnych nigdy
Slćw
nie znalazłem
prćcz

mcdlifwy

Małkc,

ce swemu ·

nieDJ.cwlęciu
J>

Sliczncści

wśpiewywałaś

t•liwe,
i>c dziś szuDJ.iące
w glewie siwej,

a

cl.Jłepcu mazurlłcwe

zwreflłi,

(idzie

dźwię'lz

z

cddźwię'lłiem

się sprzymierzał,

Wprawiają

serce w pcdziw

slcd'lłi,

;J nauczyłaś gc pacierza,
ił peł em ufY jesf eś jak zdrewie 0 - a wszysflze byle w jednej mewie.
W fej samej, którą dzi8,
sfrucblaly.
1Vadziei pełen i l!'ezpaczy,
ŚpfewaDJ dwuslewy hymn
prcsfaczy,
Ja'ltby fo

był

poemat

cały:

Że Wisła płynie... Wisła płynie .••

Malko i wierszu, i ojczyzno,
Umiłowani lrójjedyniel
Płonę

i

dzwonię:

„ Wisła

płynfel"

Poszuin jej gonię: „Wisła płynfe7;•
J przed poezją zasłuchaną
Zeznaję jak przed leybunałein:
Że ja, co inowy lej calbnę
'.i>o dna miłością przeorałem
J znam jej żwir i piasek złoly,
(]zarnoziein, węgiel i hlejnofy,
J, jah jagody do hoblałhi,
Zbierałem rośne

jej rozbłyski
samorodny lzruszec
Z mięsisfych Jrwialów brazylijskich,
J drzew w While 'Plains, z frawy
w Mas•achusełfs;
Ja, wdany w żywof jej korzeni,
Pnia i gałęzi, i zieleni,
Jak pszczoła w plaslry barci leśnej,
Ja, co jej prawdę chwylam bysfrzej
'Niż usfa świeży miąższ czereśni,
Ja - radośniejszej i srebrzyslszej
W polszczyźnie nie słyszałem pieśni .••
J

dźwięków

Julian Tuwim
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