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WSTĘP

Oddajemy w ręce Czytelników edycję krytyczną zbioru poezji politycznych Jana 
Brzechwy (1898−1966). W zamiarze autorek zbiór ten otwiera planowany cykl edycji 
całości utworów tego twórcy, skierowanej do dorosłych odbiorców.

Jan Brzechwa w pamięci czytelniczej utożsamiany jest głównie z poezją dla 
dzieci. Liryki dedykowane odbiorcom dorosłym stanowią jednak znaczną część jego 
literackiej spuścizny. Pisarz ubolewał, że jego twórczość dla dorosłych nie znalazła 
w oczach krytyków i czytelników należytego uznania. W ostatnim czasie więcej miejsca 
poświęciło jej dwoje badaczy: Anna Szóstak w książce Od modernizmu do lingwizmu: 
o przemianach w twórczości Jana Brzechwy, wydanej w Krakowie w 2003  roku 
oraz Mariusz Urbanek w książce Brzechwa nie dla dzieci, wydanej w Warszawie 
w 2013  roku, żadna z nich nie pomieściła jednak jego poezji i nie stanowi edycji 
krytycznej omawianych utworów. Pozycja Urbanka ma charakter popularnonaukowy, 
cytaty i fakty, na które autor się powołuje, nie są poparte bibliograficzną lokalizacją.

W zbiorze poezji politycznych znalazły się wiersze wyselekcjonowane z całości 
dorobku Brzechwy ze względu na ich tematykę, odnoszącą się do bieżących wydarzeń 
politycznych, społecznych i kulturalnych. Córka poety i współspadkobierczyni praw 
autorskich po nim nie wyraziła zgody na publikację pięciu liryków. Są to: Kongres 
i Wolności prowadź z tomu Pokój zwycięży; Notatnik agitatora i Nowa Huta ze Strof 
o planie sześcioletnim, Koreańska piosenka z Ciętych baniek. Wiersze te eksponują zau-
roczenie Brzechwy ideologią komunistyczną. 

Edytowane tu wiersze polityczne pochodzą ze zbiorów pod tytułami: Imię 
wielkości. Wiersze o Józefie Piłsudskim (1938); Palcem w bucie (1947); Pokój zwycię-
ży (1951); Strofy o planie sześcioletnim (1951); Cięte bańki (1952); Wiersze wybrane 

— trzy edycje: z 1955, 1957 i 1959 roku oraz z dwóch tomików, które zostały wydane 
po śmierci poety: Miejsce dla kpiarza (1967) i Liryka mego życia (1968).

Liryki podejmują aktualne wówczas zagadnienia polityczno-społeczne i od-
zwierciedlają fascynacje autora: w pierwszym tomie Imię wielkości. Wiersze o Józefie 
Piłsudskim wychwalają przymioty Marszałka i stanowią pośmiertny hołd dla niego, 
w kolejnych mają charakter laudacyjny względem władz komunistycznych i promo-
wanej przez nie ideologii, stanowią relację z codziennego życia w PRL-u, bądź też sa-
tyrę na tamte czasy.
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Wiersze umieszczone zostały według układu chronologicznego. Poddano je 
modernizacji zgodnie z przyjętymi zasadami transkrypcji. Ponadto, opatrzono je ob-
jaśnieniami rzeczowymi i językowymi, w których znalazły się wyjaśnienia trudnych 
słów, imion i miejsc, oraz realiów i kontekstów (historycznych, politycznych, geogra-
ficznych, literackich, kulturowych), koniecznych dla właściwego, pełnego ich zrozu-
mienia. W Aparacie krytycznym wyjaśniono tylko te słowa, które nie otrzymały przy-
pisów w tekście głównym.

Po tekstach zamieszczono Komentarz edytorski i składające się na niego: Wykaz 
znaków i skrótów, Opis źródeł, Zasady transkrypcji oraz Aparat krytyczny.

W Wykazie znaków i skrótów wyszczególniono między innymi skróty najczę-
ściej cytowanych edycji utworów, w których znalazły się kolejne teksty. Opis źródeł 
charakteryzuje poszczególne wydania wierszy Brzechwy. W Aparacie krytycznym na-
tomiast zaprezentowano przekazy utworów oraz lekcje (jeśli były różne) poszczegól-
nych wierszy. 

Składamy serdeczne podziękowania spadkobiercom praw autorskich Jana Brzechwy: 
Krystynie Brzechwie-Reyzz oraz Adamowi Magajewskiemu za udzielenie ich do wy-
dania zamieszczonych tu wierszy oraz Recenzentowi, profesorowi Jerzemu Smulskie-
mu, za podzielenie się z nami Jego ogromną wiedzą o realiach PRL-u.

Monika Urbańska
Jowita Podwysocka-Modrzejewska

Łódź w 2018 roku



WIERSZE 

Imię wielkości. Wiersze o Józefie Piłsudskim (1938)

Piosenka żołnierska

Obudził mnie warkot bębna,
Gdy szary przechodził pułk,
I noc nastała odrębna,
I świat październikiem żółkł.

Leżałem pełen niewiary
W strzeleckim rowie na dnie,
Samotny byłem i szary,
I nigdy nie znałeś mnie.

Pamiętam szeregi tamte,
I dzisiaj już wszystko wiem:
Tyś dla nich był Komendantem,
A dla mnie jawą i snem.

Zawarłem z Tobą przymierze,
Gdy szedłem jesienią w bój:
Kto raz był Twoim żołnierzem,
Ten zawsze już będzie Twój.

Śpiewamy Tobie, współcześni,
Wpatrzeni w Twą smutną twarz,
Najprostsze żołnierskie pieśni,
I wiemy, że Ty je znasz.

w. 11 Komendant — chodzi o Józefa Piłsudskiego, który od 11 XI 1918 roku był naczelnym wodzem 
Armii Polskiej. 
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I duma do serca dotrze,
Do serca, co dotąd śni,
Że życie było najmłodsze
Za Twoich płomiennych dni.

Zawarłem z Tobą przymierze,
Gdy szedłem jesienią w bój:
Kto raz był Twoim żołnierzem,
Ten zawsze już będzie Twój!

25




