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Poety „z łatą na pysku” dramat odrzucenia (o Julianie Tuwimie) 

 

Są w historii literatury polskiej XX wieku twórcy, którzy wzbudzają kontrowersje nie 

tyle z powodu treści głoszonych w utworach, ile z racji przynależności narodowej. 

Niestety, wielu z nich odmawiano prawa do patronowania szkołom czy innym 

instytucjom, także i dziś. To zawstydzające zjawisko, szczególnie po doświadczeniach II 

wojny światowej, która nie okazała się dość wyrazistą przestroga przed nacjonalizmem, z 

którego wyrósł faszyzm, wg Juliana Tuwima – największe zagrożenie dla humanizmu. 

Antysemityzm jest zawsze faszyzmem. Poeta, najmocniej identyfikujący się z 

polskością, doświadczył pogardy z tego tylko powodu, że był Żydem. Polskim Żydem. To 

spowodowało, że musiał całe niemal życie przeciwstawiać się pogardzie, wrogości, a nawet 

nienawiści nie ze strony szarego człowieka, ale, niestety, inteligencji polskiej. 

Julian Tuwim1 – polski Żyd był podziwiany, ale jednocześnie gardzono nim. Tak było 

przed drugą wojną światową2. Tak był w latach 40. XX wieku, tak było po wojnie. A dziś?  

Poeta boleśnie odczuwał wzgardę i próbował to zmienić. Próbował walczyć z 

zajadłym antysemityzmem, gdy odmawiano mu prawa do wypowiadania się w języku 

polskim. Jemu, który napisał: „Oto dom mój, cztery ściany wiersza / W mojej pięknej 

ojczyźnie-polszczyźnie”. 

Nie można dać wiary poecie, który widział źródło swego odrzucenia, nawet przez 

przyjaciół – poetów „Skamandra”, w mistyce „myszki” na lewym policzku, czy też, jak ją 

nazwał w Kwiatach polskich – łaty. W liście do siostry Ireny (datowanym na styczeń 1943 

roku) pisał: „I trzeba sobie zdać sprawę, co za dozgonnym dramatem był dla Mamusi mój 

nevus (naukowa nazwa tej plamy na twarzy). [...] Czy nie wiesz przypadkiem, dlaczego mi w 

Berlinie nie zoperowano tej sztuki? [...] Choć kto wie, czy z twego Julka, pozbawionego tej 

>cechy szczególnej< wyrósłby poeta ... Powiem ci, że na pewno nie. Wyrosłem w poczuciu 

upośledzenia i krzywdy osobistej, jaką mi los sprawił”3. Wybitny krytyk literacki, Artur 

Sandauer, widział w „myszce” naznaczenie Tuwima żydostwem, a nawet demonizmem4. 

Tymczasem w wyobcowaniu Tuwima nie ma mistyki. Urodzony w Łodzi w 1894 

roku, mieście szybkich karier finansowych i nędzy, dorosłe życie spędził w Warszawie, gdzie 

zażywał sławy wielkiego poety. Lecz rychło „naraził się” wierszem „Do prostego człowieka” 
                                                
1 J. J. Lipski w swoim „Protokole nr 1” pisze: „Tuwim – jest to właściwa, pierwotna forma nazwiska, 
pochodząca z hebrajszczyzny”, „Towim” znaczy po polsku tyle co „dobry”; [w:] Rozmowy z Tuwimem, wybrał i 
opracował T. Januszewski, Warszawa 1994 r., s. 11. 
2 K. Iłłakowiczówna, Listy do Juliana Tuwima, Nowy Jork 1989 r., s.43. 
3 cyt. za: P. Matywiecki, Twarze Tuwima, Warszaw 2007 r. 
4 op. cit. 



 2

(1929). Tłumaczył się ze swego ataku na generałów (1923), uzasadniał, dlaczego jest 

pacyfistą. Lata 30. XX wieku to czas, kiedy poeta wkracza w grozę postępującej nienawiści. 

Rozpoczyna się jego wykorzenianie z ojczyzny-polszczyzny, w której zakorzenienie było dla 

Tuwima równoczesne z zakorzenieniem w świecie. Zmuszanie poety do banicji z 

polszczyzny, czyli polskości było wydziedziczaniem ze świata i człowieczego bytu. 

Tuwim miał świadomość swego żydostwa; w rodzinnym domu mówiono mu po polsku: 

„Jesteś Żydem”. Sam jednak twierdził: „Ja (…) jestem Żydem spolszczonym, owym Żydem-

Polakiem i nic mnie to nie obchodzi, co jedna lub druga strona o tym powie. Wychowany w 

kulturze polskiej, odruchowo, kierując się jedynie serdecznym popędem, powiedziałbym: 

podświadomie, przywiązałem się z całej duszy do polskości”5. 

Ale to nie była sprawa prywatna poety, ponieważ od lat roztrząsano ją publicznie. A w 

ogóle, co to znaczy, że jest się Polakiem z wyboru? Między innymi to, że tak mówi człowiek 

wolny i że tak naprawdę nie ma powodu, by wybierać, bo rzecz jest oczywista. W orędziu My 

Żydzi polscy stwierdził: „Nie dzielę Polaków na >rodowitych< i >nierodowitych<, 

pozostawiając to rodowitym i nierodowitym rasistom, rodzinnym i nierodzinnym 

hitlerowcom. Dzielę Polaków, jak Żydów i jak inne narody, na mądrych i głupich, uczciwych 

i złodziei, inteligentnych i tępych, interesujących i nudnych, krzywdzonych i krzywdzących, 

gentelmanów i nie - gentelmenów. [...] Mógłbym powiedzieć, że w płaszczyźnie politycznej 

dzielę Polaków na antysemitów i anty-faszystów. Bo faszyzm to zawsze antysemityzm. 

Antysemityzm jest międzynarodowym językiem faszystów”6. 

Miał Tuwim powody, by wypowiedzieć te słowa. Odnoszą się one do zdarzeń sprzed 

wojny, o czym już wspomniałam. Gdy dzisiaj czyta się choćby tytuły artykułów 

zamieszczanych w „Prosto z mostu” – Tygodniku Literacko-Artystycznym, którego 

redaktorem naczelnym był Stanisław Piasecki – wieje grozą. 

„Żydowska poezja w języku polskim:, „Tuwim i Słomiński stuprocentowymi 

Żydami”. Jakże bolesne dla poety musiały być słowa Władysława Wolerta,  który, recenzując 

tłumaczenie Martwych dusz Gogola, powiedział o Tuwimie – tłumaczu: „tłumacz nie bardzo 

sobie radzi z językiem rosyjskim, a jeszcze gorzej z polskim”. („Prosto z mostu”, 1938 r. nr 

10), ranił Władysław Rabski mówiąc: „Tuwim nie pisze po polsku, lecz tylko w języku 

polskim. Pluje on na wszystkie ołtarze Polski”7. Tadeusz Kudliński zaś konstatował: „Jeżeli 

>Wiadomości< Literackie” na czele poezji polskiej stawiają Tuwima – nie możemy się z tym 

                                                
5 Rozmowy z Tuwimem, s. 14. 
6 P. Matywiecki, op. cit. 
7 P. Matywiecki, op. cit. 
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zgodzić. Tuwim jest doskonałym poetą. Zgoda. Pisze po polsku – zgoda. Jednakże pisze też w 

żargonie po czasopismach żydowskich. (...) Człowiek, który młodość spędził w getto, nie 

może być polskim poetą. W to chyba nikt nie wierzy, że język, w którym się tworzy – 

świadczy o przynależności do narodu”8. Ataki na Tuwima trwały również, gdy był na 

emigracji. W Brazylii, gdzie przebywał od sierpnia 1940 roku po ucieczce z Polski i Europy, 

zakładano Towarzystwo Miłośników Słowa Polskiego. Na zebraniu organizacyjnym 

stwierdzono: „Żydów stanowczo nie będziemy przyjmować”. Komentarz Tuwima: „Szkoda, 

bo ja jestem wielkim miłośnikiem słowa polskiego”9. 

W liście do siostry Ireny, bardzo emocjonalnym i gniewnym mówił, że nawet na 

emigracji spotkał potomków Hitlera. Co sprawiło, że poeta został odrzucony przez Polaków, 

dlaczego uznawano, że nie może być polskim poetą, bo jest Żydem? Dlaczego nawet 

zaprzyjaźnieni z autorem wiersza Do prostego człowieka widzieli w nim tylko „prostą duszę, 

brudnego, strachliwego Żyda” (Anna Iwaszkiewiczowa). Otóż taki był stereotyp: Żyd, czyli 

ktoś gorszy, ktoś niegodny miana prawdziwego twórcy. Ale przecież wiedziano, że Żydami są 

i Leśmian, i Schulz. Dlaczego więc atakowano Tuwima? Nasuwa się odpowiedź: zwalczano 

go, bo był wybitny, wyrazisty, bo chciał, by go kochano jako poetę polszczyzny-ojczyzny. I 

tej miłości mu odmówiono. 

Wyobcowanie Tuwima ma jeszcze jedną twarz. W jego twórczości są też wiersze 

antysemickie. W Jarmarku rymów czytelnik odnajdzie utwór Żydzi: 

Czarni, chytrzy, brodaci, 

Z obłąkanymi oczyma, 

W których jest wieczny lęk, 

W których jest wielka spuścizna, 

Ludzie, 

Którzy nie wiedzą, co znaczy ojczyzna, 

bo żyją wszędzie, 

Tragiczni, nerwowi ludzie, 

Przybłędy10 

Uderza lęk przed jakimś ciemnym, groźnym żywiołem żydowskim, którego emanacją był, wg 

Tuwima, język jidysz: „Stosunek Tuwima do żydostwa jest stosunkiem do języka 

żydowskiego, rażącego go obcością”11. 

                                                
8 P. Matywiecki, tamże. 
9 tamże. 
10 tamże. 
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Z powyższych uwag wyłania się obraz człowieka podwójnie izolowanego: przez Polaków, 

którzy odmawiali mu prawa do bycia kimś więcej niż Żydem piszącym po polsku, i przez 

Żydów, którzy widzieli w nim żydowskiego antysemitę. Tuwim był Żydem przez Polaków 

zarazem przyswojonym i odrzuconym. Podobnie przez Żydów. Takiej sytuacji sprzyjały 

twarde stereotypy i sam poeta, publikujący pełne inkongruencji teksty (utwory poetyckie i 

wywiady). Sprawa psychologicznie jest zawiła: poeta wiedział, że jest Żydem i akceptował to, 

że nim jest, ale w pewnym sensie nie akceptował żydostwa w sobie. Czuł się zakorzeniony w 

polszczyźnie, w należącym do polskości żydowskim „ja”. Ale jako Polak czuł się wygnańcem 

z polskiego żydostwa. Otoczenie to rozpoznało, bo był i przez Polaków, i przez Żydów 

odrzucony, ale i akceptowany jako „swój”12. Ta ambiwalencja skutkowała „trzymaniem poety 

na dystans”. I to bolało. A chciał Tuwim zadomowienia w kulturze polskiej, nie mógł i nie 

chciał chronić się w tej, do której go wpędzano (czyli żydowskiej), bo i z niej go wypędzano 

do tej pierwszej – polskiej. „Dla antysemitów jestem Żydem, a moja poezja jest żydowska. 

Dla Żydów – nacjonalistów jestem renegatem i zdrajcą. Trudno! (…) Dla mnie problemat 

żydowski jest tragedią, w której jednym z bezimiennych aktorów jestem ja sam. Jaki będzie 

finał tragedii i kiedy on nastąpi, nie mogę na razie przewidzieć”13. Żyd Wieczny Wygnaniec, 

Wieczny Tułacz. Rozpięcie wynikające z rozdarcia i bycia „pomiędzy” było źródłem 

cierpienia, a Tuwim tę sytuację umacniał, poruszając się w sferze stereotypów. Nadaremnie 

przeciwstawiał się atakom na siebie. Pragnął przezwyciężyć stereotyp Żyda – bezwolnego, 

biernego, skulonego i tym samym – wydanego na ciosy – i tak popadał w inny – Żyda 

antysemity. 

Dowodzi tego utwór zatytułowany Wiersz, w którym autor grzecznie, ale stanowczo 

uprasza liczne zastępy bliźnich z Jarmarku rymów: 

Izraeliccy doktorkowie, 

Widnia, żydowskiej Mekki, flance, 

Co w Bochni, Stryju i Krakowie 

Szerzycie kulturalną francę! 

Którzy chlipiecie z „Naje Fraje” 

Swą intelektualną zupę, 

Mądrale, oczytane faje, 

Całujcie mnie wszyscy w dupę 

                                                                                                                                                   
11 Rozmowy z Tuwimem, s. 23. 
12 P. Matywiecki, op. cit. 
13 Rozmowy z Tuwimem, s. 15. 
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Item aryjskie rzeczoznawce 

Wypierdy germańskiego ducha 

(Gdy swoją krew i waszą sprawdzę 

Wierzcie mi jedna będzie jucha), 

Karne pętaki i szturmowcy 

Zuchy z Makabi czy z Owupe, 

I rekordziści, i sportowcy, 

Całujcie mnie wszyscy w dupę. 

W stylizowanym na rytmikę i leksykę Wielkiego Testamentu Villona utworze 

wszystkim dostaje się po równo: i nacjonalistom polskim, i pseudointelektualistom 

żydowskim, wyznawcom „krzepy” – Polakom i Żydom”. A tu chodzi o antysemityzm, z 

którym Tuwim walczył bardzo żywiołowo i impetycznie. Tak wpisywał się, niestety, w 

stereotyp Żyda impulsywnego i zacietrzewionego, co wzbudzało odruch niezgody 

powszechnej, zaś antysemita gardził nim podwójnie – jako Żydem i jako kimś, kto chce się 

antysemicie podlizać, atakując Żydów.  

A on chciał, by po prostu uznano w nim polskiego poetę, który jest Żydem. Czy to za 

wiele? Kwestie tożsamościowe wydawały się mu nieważne. Ważne było: jakim człowiekiem 

jestem. Tego pragnął Tuwim. 

Historia, która tkała jego los, sprawiła, że dane mu było jeszcze jedno doświadczenie, 

na szczęście czy nieszczęście – nie osobiste, lecz nieszczęście narodu, do którego należał. 

Mówię o Zagładzie, czyli Holocauście. 

Ucieczka z Europy, ocalenie własne stały się źródłem głębokiego kompleksu i 

poczucia winy. Podobnie czuł się Tadeusz Borowski – ocalony więzień Oświęcimia czy 

bohater wiersza Tadeusza Różewicza – ocalony z wojny. Ci ostatni cierpią, bo widzieli i 

przeżyli. Tuwim przeżywał mękę winy, bo ocalał, lecz nie widział. Zdradził swój naród.  

Dalekie Buenos Aires, a później Nowy Jork były dla Tuwima ziemią niczyją, na 

pewno nie jego własną. Tam szybko wszedł w konflikt z polską emigracją, bo nie ukrywał 

swej sympatii do Związku Radzieckiego. Znalazł się więc w sytuacji podwójnego wygnania – 

w sensie dosłownym i duchowym. Zagłada była zaś rzeczywistością, do której powinien, jak 

sądził, się odnieść. On, jeden z nielicznych ocalonych. Do Polski powrócił, ale ze 

świadomością, że żył i żyje źle, bo przeżył, co było niezasłużonym przywilejem. Decyzja o 

powrocie nie była trudna; Tuwim, mimo wielu wątpliwości, opowiedział się po stronie 

komunistów. Nie do zniesienia wydawała się myśl o pozostaniu na obczyźnie. W liście do 
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przyjaciółki Ewy Drozdowskiej datowanym na 12 października 1945 roku pisał: „Z Ameryką 

i Amerykanami nie zżyłem się, czuję się tu tak samo obco, jak pierwszego dnia. Gdybym tu 

musiał zostać, popełniłbym raczej samobójstwo; nie dlatego, że ta Ameryka tak >straszna<, 

ale dlatego, że straszna jest tęsknota za krajem”14. Gdy był już w Anglii, napisał do siostry 

Ireny: „Trochę już za stary i nazbyt schorowany jestem na to, aby się prędko i bezboleśnie 

przyzwyczaić do tej obczyzny, którą znajdę w ojczyźnie” (2 czerwca 1946 r.). 

Powracał więc z wygnania, by znaleźć się na obczyźnie. Wstrząsające słowa poety 

stęsknionego za krajem antycypują jego losy powojenne. Tuwim bał się, że w Polsce znów 

spotka się z antysemityzmem. Lękiem napawała go myśl, że na nowo będzie się publicznie 

roztrząsać kwestię jego narodowości i prawa do miana polskiego poety, być może obawiał się 

resentymentów własnych. A marzył o ojczyźnie ludzi wolnych. Jego poetyckim projektem 

nowej, powojennej rzeczywistości jest pełna żaru modlitwa z Kwiatów polskich:  

Pysznych pokora niech uzbroi, 

Pokornym gniewnej dumy przydaj, 

Poucz nas, że pod słońcem Twoim 

„Nie masz Greczyna ani Żyda.”  

(…) 

Lecz nade wszystko – słowom naszym, 

Zmienionym chytrze przez krętaczy, 

Jedyność przywróć i prawdziwość: 

Niech prawo zawsze prawo znaczy, 

A sprawiedliwość – sprawiedliwość. 

Czy był Tuwim przykładem intelektualisty uwiedzionego przez komunizm? I tak, i 

nie. Tak – bo mówiąc językiem Miłosza – złożył akces do „nowej wiary”; nie – bo naprawdę 

wiedział o Katyniu, miał świadomość tego, kim jest towarzysz Stalin. Przystanie na 

komunizm i do komunistów było z punktu widzenia psychologii możliwością zaspokojenia 

potrzeby akceptacji. 

Jeszcze przed II wojną napisał wiersz Do władców moskiewskich: 

Lecz przed wami – i widmo śmierci 

Lekceważy swój honor prastary, 

Jeśli bite po pysku ofiary 

Na dodatek biją się w piersi15 

                                                
14 P. Matywiecki, op. cit. 
15 P. Matywiecki, op. cit. 
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Po 1946 roku Tuwim oklaskuje moskiewskich sekretarzy, a równocześnie używa 

swoich wpływów u Bieruta, by ocalić od śmierci żołnierzy Armii Krajowej. I to z 

powodzeniem. Być może dlatego władza nie ufa mu do końca. Dowodzi tego wielkie 

upokorzenie, jakiego doznał, gdy odsłaniano Pomnik Bohaterów Getta. Komitet 

organizacyjny zwrócił się do poety z prośbą o wygłoszenie przemówienia tuż po 

wystąpieniach partyjno-rządowych.  

Po jakimś czasie zawiadomiono go, że przemówi po przedstawicielach organizacji 

żydowskich, jeszcze później, że tekst (ze skrótami) przeczyta lektor. Ostatecznie oznajmiono, 

że na jego przemówienie nie ma już miejsca, toteż zostanie ono wydrukowane w piśmie 

żydowskim, razem z innymi wystąpieniami. Nie wiadomo, dlaczego ostatecznie odsunięto go, 

nie pozwolono wystąpić na uroczystości. Tekst Pomnik i mogiła nie jest powszechnie znany. 

Uważna lektura jego treści pozwala stwierdzić, że dokonało się w Tuwimie ostateczne 

unicestwienie tego, co żydowskie, pozostał wydrążony człowiek – kukła gotowa na przyjęcie 

ideologii. Julian Stryjkowski w powieści Wielki strach postawił diagnozę: Żyd-komunista 

przestaje być Żydem. Tuwim w Pomniku i mogile mówił: 

„Nigdy nie czułem się swobodniejszy od jakiejkolwiek wspólnoty narodowej niż dziś, 

gdy stoję przed Pomnikiem Ofiar Warszawskiego Getta, czyli nad ogromnym grobem narodu, 

który mnie wydał. Nie przyszedłem tu, jako Żyd ani jako Polak, ani jako Europejczyk. Zbyt 

łatwy, nikły byłby mój hołd, zbyt płytka moja żałoba. Odstąpiły ode mnie po drodze do tego 

miejsca narody i wiary, odpadły więzy plemienne. I choć najdalszy jestem od jakiegoś 

>kosmopolityzmu<, bo to martwa nazwa, przychodzę tu, jako człowiek bez ojczyzny. 

Zjawiłem się odarty z wszelkiej chwały, jaką dać może jednostce przynależność plemienna, 

wychowanie, wiedza, talent czy los. Jestem Rodzaj Ludzki. […]  Jestem każdy i wszyscy”16. 

Tuwim w niewygłoszonym przemówieniu twierdzi, że jedynym atrybutem i 

największym skarbem człowieka jest sumienie i to ono musi zmartwychwstać, by świat mógł 

nadal istnieć. Jest to myśl żydowska, ale i chrześcijańska. Można ją wpisać też w kontekst 

Kantowski. Sumienie to wyróżnik człowieczeństwa. Pomnik i mogiła zawiera też 

przerażającą myśl, że pamięć Zagłady powinna służyć walce o dobro społeczne. Ogołocony z  

konotacji kulturowych, wyzuty z tożsamości uznał, że komunizm jest systemem, który 

uchroni świat przed fizjologicznym antysemityzmem. 

Los oszczędził mu doświadczeń 1968 roku, kiedy to, sterowana przez partię i rząd 

PRL-u, gwałtowna nienawiść dotknęła tysiące polskich Żydów. Historia dowiodła mylnych 

                                                
16 P. Matywiecki, op. cit. 
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rachub poety. Nie ma ustroju, który nauczyłby człowieka człowieczeństwa, jeśli sumienie 

milczy. 

I tak oto zmierzam do momentu finalnego życia poety, do jego śmierci. Poeta zmarł w 

Zakopanem 27 grudnia 1953 roku. Wyjechał tam z żoną Stefanią oraz adoptowaną córeczką, 

ocalonym z Zagłady żydowskim dzieckiem – Ewunią. 

Nic nie zapowiadało katastrofy, poeta był w znakomitym nastroju, choć można 

przypuszczać, że tryskał dobrym humorem, by nie smucić najbliższych, bo niedawno przeżył 

śmierć poety – Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Był na jego pogrzebie 9 grudnia 1953 

roku. Jak wspomina Marian Piechal: „Stał w bramie cmentarnej płakał. Był bezradny, 

oszołomiony nagłą śmiercią jednego ze swych najzdolniejszych uczniów”17. Osobliwy był to 

uczeń. Jeszcze przed wojną to właśnie Gałczyński urządził napaść na Tuwima, publikował w 

„Prosto z mostu” szydercze, antysemickie wiersze. Oto fragment utworu Gdybym był Żydem, 

dziewczyno: 

A jako student, dziewczyno, 

a jako student, 

bzdur bym nie multyplikował, 

lecz swojej ławki pilnował 

ze swoim brudem. 

Bo kiedy jesteśmy Icki 

Nie róbmy hałas: 

Jeden ma kościół gotycki, 

A drugi tałes.18 

Wiersz domaga się komentarza. Otóż jest w nim zapisana nie tylko pogarda dla Żydów, 

pogarda, która rodzi się z pewnych obiegowych skojarzeń: Żydzi są brudni, ale obecna jest 

też rzeczywistość II połowy lat 30. XX wieku. Na wielu uniwersytetach, mimo protestów 

wybitnych naukowców, np. profesora Tadeusza Kotarbińskiego  na Uniwersytecie 

Warszawskim, przyjęło się wydzielać studentom Żydom miejsca, tzw. Getta ławkowe. O tym 

mówi również Czesław Miłosz w Wyprawie w dwudziestolecie. Gałczyński daje poetyckie 

świadectwo tego żenującego obyczaju, a nawet entuzjastycznie go popiera, przeciwstawiając 

sobie dwie odmienne kultury (w domyśle – żydowska to ta gorsza). Tuwim wystąpienia 

Gałczyńskiego znał. Kiedy obaj poeci po wojnie wrócili do kraju, można było się spodziewać, 

że Julian nie zamieni słowa z Konstantym, a jednak mu przebaczył. Jemu jednemu. 
                                                
17 P. Matywiecki, op. cit. 
18 „Prosto z mostu” 19938 r. nr 6. 
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Zachowała się ich korespondencja z roku 1946 i 1947. Kilka listów, pełnych ciepła, 

serdeczności i humoru. W jednym z nich, datowanym na 5 sierpnia 1951 roku pisał: 

„Konstanty! Nawskrośpoeto”19.  

Julian Tuwim puścił w niepamięć cierpienie i ból w imię poezji, uznawał bowiem 

Gałczyńskiego za wielkiego, obdarzonego niezwykłą wyobraźnią poetę. Dlatego tak przeżył 

jego śmierć. Być może przeczuwał też własną. Wróćmy do Zakopanego. Śmierć Tuwima 

przyszła nagle. Mimo iż lekarz przybył niemal natychmiast, nie mógł uratować poety. Roman 

Brandstaetter wspomina znaczący epizod, spotkanie z pracownikiem zakładu pogrzebowego, 

który pytał o wyznanie Tuwima, bo miał tylko trumny z krzyżem i Chrystusem. Nie wiedział, 

czy znaki te ma zdjąć. Brandstaetter mówi też, że gdy wynoszono trumnę ze zwłokami, 

zauważył „na jej wieku dwie skrzyżowane, wyblakłe, lecz wyraźne smugi pozostałe po 

usuniętym krzyżu z przybitym doń Chrystusem”. Tuwim nie identyfikował się z żadnym 

wyznaniem, lecz był głęboko religijny – religijnością człowieka, który wyznaje swoją wiarę, 

ale nie jako credo. Ostatnie zapisane przez poetę zdanie brzmi:  

„Ze względów oszczędnościowych zagaście światło wiekuiste, które może jeszcze kiedyś 

będzie mi przyświecać”20. 

Biografia Tuwima jest egzemplifikacją losu człowieka, który, zetknąwszy się ze 

stereotypami, podejmuje z nimi walkę i dostaje się we władanie innych. Ponadto jego sytuacja 

odsłania dramat, który jest udziałem każdego, komu odmawia się prawa do życia wedle 

własnych pragnień, zgodnie z głosem wewnętrznym, który mówi, gdzie jest nasze miejsce w 

świecie, także w sensie kulturowym. 

 

dr Danuta Paszkowska 

                                                
19 K. I. Gałczyński, J. Tuwim, Listy, Warszawa 1969 r., s. 27. 
20 P. Matywiecki, op. cit.; autor podaje kilka wersji wypowiedzi Tuwima, zgodnie z tym jak to zostało 
zapamiętane przez różne osoby. 


