
dopiero te moje wiersze
są dobre i oryginalne…

zadebiutował jako bajkopisarz późno. dobijał czterdziestki, doświad-
czenie w kontaktach z dziećmi miał niewielkie, żeby nie powiedzieć
żadne, gdy pewnego dnia przyniósł Janinie Mortkowiczowej, prowa-
dzącej wraz z mężem słynne wydawnictwo, kilkanaście wierszy dla
dzieci, które w dodatku wcale nie były przeznaczone dla… dzieci.

Podczas wakacji w zaleszczykach – rok musiał być 1934 lub 1935,
lało, było nudno – zaczął pisać wierszyki, żeby rozerwać dorosłych.
Tak przynajmniej opowiadał w wywiadach. Jednemu z przyjaciół
zdradził wersję mniej oficjalną. Otóż poznał w jednym z otwockich
pensjonatów przedszkolankę („niepozbawioną wdzięku i urody”),
i to ją uwodził, układając żartobliwe strofy.

złożył je najpierw w oficynie J. Przeworskiego, a kiedy tam nie
znalazły uznania, zaniósł do Mortowiczów. Janinie Mortkowiczowej
wiersze się spodobały, mimo wszystko jednak brzechwa zdziwił się,
kiedy zapowiedziała, że wyda je jako książeczkę dla dzieci. i to ko-
niecznie z kolorowymi ilustracjami! czekał na to blisko dwa lata, bo
edytorka wypróbowała kilkoro plastyków, zanim zdecydowała się
na rysunki Franciszki Themerson. Tuż przed gwiazdką 1937 roku
w księgarniach pojawiła się pierwsza z dwu przedwojennych książek
brzechwy dla dzieci – Tańcowała igła z nitką.

– Jeszcze bardziej zdziwiłem się, kiedy leśmian powiedział mi, że
dopiero te moje wiersze są całkiem dobre i oryginalne – wspominał.
– zachęcony tym, napisałem Kaczkę dziwaczkę.

W drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku nad Polską rozbiła
się bania z dziecięcą poezją. W tym samym czasie, i równie niespo-
dziewanie co bajki brzechwy, ukazały się książeczki Juliana Tuwima:
Lokomotywa, Słoń Trąbalski, O Panu Tralalińskim. Tomiki brzechwy
były pierwszymi wielobarwnymi książkami składanymi w drukarni
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Mortkowiczów. Jej kierownik, Władysław Grzelak, wspominał, że
brzechwa bardzo się tym interesował. Przychodził do drukarni, oglą-
dał kontrolne wydruki, sprawdzał, jak wyszły kolory. Wiedział, co
robi. „Kaczka dziwaczka zrobiła fantastyczna karierę i była kilkakrot-
nie wznawiana” – pisał Grzelak.

W dwu przedwojennych książeczkach znalazły się wiersze pod-
stawowe dla bajkopisarskiego dorobku brzechwy. Oprócz tytuło-
wych, także: Nie pieprz Pietrze, Katar, Żuraw i czapla, Kłótnia rzek,
Pomidor, Na straganie, Sum, Sroka, Kokoszka-smakoszka, Sójka, Stry-
jek, Znaki przestankowe, Pytalski, Wrona i ser.

entuzjastycznie powitała brzechwę bajkopisarza Janina broniew-
ska, sama też autorka opowiadań dla dzieci. W „Wiadomościach li-
terackich” napisała o czarodziejskim cyrku, w którym dzieją się rze-
czy dziwne i niespodziewane. zapowiadają je już rysunki na okładce:
struś na sprężynowych nóżkach, ucieszna paniusia z koczkiem i żółw
grający na trąbce, a „wewnątrz jest jeszcze zabawniej” – zachwycała
się pierwszym z tomików. Przed Kaczką dziwaczką ostrzegała rodzi-
ców, którzy na nieposłuszeństwo dzieci stosują rózgi albo dyscypli-
nę, nie pozwalają na „ryzykowne” zabawy w rodzaju berka albo łaże-
nia po drzewach i zakazują przedrzeźniać i śmiać się z innych, chyba
że są słabsi i „gorsi”. reszta nie powinna się „literackiego narkotyku”
brzechwy obawiać, gdyż, jak pisała, „ten «biały proszek» wyjdzie naj-
bardziej przedrzeźnialskim i przezywalskim na zdrowie. Poprzez za-
bawę, radość i śmiech nawet Kaczka dziwaczka ma także swój wpływ
wychowawczy – i to dodatni”.

stefania Podhorska-Okołów w „bluszczu” pisała z podziwem
o zabawie słowami oraz finezyjnym i dowcipnym antropomorfizmie
utworów brzechwy, w którym zakochają się nie tylko dzieci, ale tak-
że dorośli: „Temperament twórczy i wrodzona swada zapędzą go nie-
raz w ślepą uliczkę nonsensu, z której w ostatniej chwili wywinie się
zręcznym piruetem”.

Jednak tak zwana krytyka fachowa nie była utworami brzechwy
zachwycona. W periodyku „Wychowanie Przedszkolne” zarzucono
poecie, że wiersze, których przecież wcale nie pisał dla dzieci… nie
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nadają się dla dzieci. bo są zbyt skomplikowane (w Kłótni rzek pada-
ją nazwy aż 24 rzek, zarzucił poecie recenzent, choć naprawdę poja-
wia się ich 1�) i abstrakcyjne, za dużo w nich groteski i absurdalne-
go humoru („panie sumie, w sumie niewiele pan umie”). Ponadto
poeta za często posługuje się niezrozumiałą dla dzieci grą słów („śle-
py przeoczył”, „niemowa opowiedział”, „głuchy streścił to, co sły-
szał”) i zbyt trudnymi zwrotami, jak „besztać” czy „pypeć”.

a przede wszystkim – pisała barbara stefania kossuthówna
– wiersze brzechwy były niepedagogiczne. Nie kończyły się chwaleb-
nym morałem, promowały niewłaściwe zachowania, a opisywane
w nich zwierzęta nie budziły sympatii. „Przykrym pomysłem jest
zrobienie ze stonogi eleganckiej damy: stonoga żyjąca w wilgotnych,
niechlujnych domach jest upostaciowaniem nieporządku i nie jest
bynajmniej pożądanym gościem” – uznała recenzentka.

Jeszcze inne pretensje pojawiły się w jednym z endeckich dzien-
ników, wspominał po latach brzechwa. został zaatakowany za depra-
wowanie dzieci i przemycanie pod pozorem niewinnych wierszyków
pornografii. Poszło o wiersz Nie pieprz Pietrze, w którym miał jako-
by sugerować dzieciom inne, bardziej dosadne znaczenie czasowni-
ka „pieprzyć”. W innym utworze zdaniem recenzenta perfidnie pod-
rzucał małym czytelnikom rym do słowa „zupa”, przywodzący
na myśl brzydkie słowo: „Na co wasze swary głupie, / Wnet i tak zgi-
niemy w zupie…”. Podobny zamiar miał mieć, kiedy pisał: „siedzi
sroka na żerdzi i twierdzi…”.

Powodzenie bajek spowodowało jednak, że zaczęto postrzegać
brzechwę jako specjalistę od utworów dla dzieci. Warszawskie Nowe
Wydawnictwo zamówiło u poety adaptację książeczek einara Nore-
liusa o przygodach trójki krasnali – Trzy wesołe krasnoludki i Krasno-
ludki w ciepłych krajach. Praca była karkołomna, bo najpierw tłu-
macz musiał przełożyć utwory z języka szwedzkiego, a potem
brzechwa układał rymowaną historyjkę tak, żeby pasowała do orygi-
nalnych obrazków, więc tak naprawdę tworzył nową opowieść.
W efekcie nawet życzliwa mu broniewska napisała w „Wiadomo-
ściach”, że po Marii konopnickiej, której skrzaty bez reszty zawład-
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nęły sercami Polaków, trudno napisać coś, co wywołałoby silniejsze
wzruszenie, „nawet gdyby brzechwa mógł działać tutaj zupełnie
swobodnie, rozwijając własną, niczym nieskrępowaną inwencję”.

Nowe wiersze, nowy poetycki język, nowi odbiorcy, wszystko to
zmieniło także samego brzechwę. „W miejsce mecenasa w todze
udrapowanej na młodopolską pelerynę lub płaszcz i szpadę don Ju-
ana pojawił się brzechwa prawdziwy, taki, jakim był jako człowiek:
dowcipny pan, już wtedy w średnim wieku, bardzo bystro obserwu-
jący świat, który go otaczał, bardzo tego świata ciekawy, bardzo nim
rozbawiony” – napisał ryszard Matuszewski.

Pojawił się, ale szybko musiał zniknąć. Wybuchła wojna.
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amok miłosny
anulował rzeczywistość…

Pod koniec sierpnia 1939 roku coraz mniej osób wierzyło, że wojny
z Niemcami uda się uniknąć. brzechwa zareagował na zagrożenie
wierszem Ojczyzna. Nad Wisłą zawisła burza, przekonywał, ojczyzna
wzywa, trzeba na jej wezwanie odpowiedzieć.

O, matko! Mundur mi podaj –
Ten sprzed dwudziestu lat,
krew moja jest znowu młoda
Jak rozmarynu kwiat.

O, matko! Mój mundur szary
bóg mi kulami szył,
kulami uczył mnie wiary,
kiedy już brakło sił.

Przecież krew w żyłach jeszcze nie wyschła, pisał dalej, więc wło-
ży mundur i buty, które nosił dwadzieścia lat temu, i jak wtedy po-
maszeruje bić się za Polskę. „Gdy padnie słowo «Ojczyzna», / znów
będzie warto żyć”.

Wiersz ukazał się na pierwszej stronie „Wiadomości literackich”
z 3 września 1939 roku. kiedy numer wysyłano do drukarni, nie by-
ło jeszcze wiadomo, którego dnia Niemcy zaatakują. utwór brze-
chwy był jedyną aluzją do nadciągającego zagrożenia. Na tytułowej
stronie tygodnika oprócz Ojczyzny ukazało się omówienie francu-
skiej książki Henri Gauberta, poświęconej najsłynniejszym bon mo-
tom w historii, takim jak „a jednak się kręci” czy słowu, którego użył
general cambronne pod Waterloo.

Wiersz był podczas wojny wielokrotnie przedrukowywany przez
podziemne gazetki. ale we wrześniu 1939 poeta nie zdążył założyć
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