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ZALOŻONY W ROKU 1765 
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JAN BRZECHWA 

NIEZWYKŁA 
PRZYGODA 

PANA 
KLEKSA 
reżyseria 

KAZIMIERZ DEJMEK 
asyst enc i reżysera 

LECH WOJCIECHOWSKI 
JERZY WROBLEWSKI 

• 
scenografia 

JAN MARCIN SZANCER 
asystenci scenografa 

ANIELA WOJCIECHOWSKA 
JAN KRZEWICKI 

• 
muzyka 

STEFAN KISIELEWSKI 

pierwsza premiera w sezonie 1963/64 
26 października 1963. 



osoby w kolejności ukazywania się na scenie 

Adaś Niezgódka - uc2'et1 pana Kleksa 

Ambroży Kleks - uczony, wynalazca 
i podróżnik 

Filip 

Alojzy Bąbel 

Tomek Drops 

Kapitan Palemon 

Stalowy Jeż 

Adam Soczewka 

Rycerz Szaławiła 

Małgosia I 

Małgosia II 

- fryzjer i ... ? 

- twór pana Kleksa 

Wielki Kanclerz Bajdocji 

Herold 

Bajda/a I 

Bajda/a li 

Bajda/a lJJ 

Bajda/a IV 

Bajda/a V 

Królowa Aba 

Patentoniusz XXIX 

Milicjant 

Don Alonzo di Ramo/ino - rektor 
Uniwt?rsytetu w Salamance 

GRAŻYNA STANISZEWSKA 

ZDZISŁAW !'>'!ROZEWSKI 

TADEUSZ WOŻNIAK 

LECH ORDON 

WŁODZIMIERZ KMICIK 

TADEUSZ BARTOSIK 

BARBARA FIJEWSKA 

ZBIGNIEW KRYŃSKI 

MICHAŁ PLUCIŃSKI 

ALEKSANDRA ZAWIERUSZANKA 

BARBARA HORA WIANKA 

HENRYK SZLETYŃSKI 

JAN ZARDECKI 

JAN KURNAKOWICZ 
ADAM MULARCZYK 

KAROL LESZCZYŃSKl 

JANUSZ STRACHOCKI 

JAN KOECHER 

IGOR SMIAŁOWSKI 

HANNA ZEMBRZUSKA 

WIESŁAW MIRECKI 

LECH WOJCIECHOWSKI 

oraz chór chłopięcy pod kierownictwem ROMUALDA MIAZGI 
jako uczniowie Akademii pana Kleksa i Patentończyc.:y 

JAN BRZECHWA 

NIEZWYKŁA 
PRZYGODA 

PANA 
KLEKSA 
reżyseria 

KAZIMIERZ DEJMEK 
asystenci reżysera 

LECH WOJCIECHOWSKI 
JERZY WRÓBLEWSKI 

• 
scenografia 

JAN MARCIN SZANCER 

asystenci scenograla 
ANIELA WOJCIECHOWSKA 

JAN KRZEWICKI 

• 
muzyka 

STEFAN KISIELEWSKI 

pierwsza premiera w sezonie 1963/64 
26 pażdziernika 1963. 
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projekt 
kostiumu 
pana 
Kleksa 

Krystyna Kuliczkowska 

Niespełna trzydzieści lat temu, w roku 1935, 
pisał Julian Tuwim: 

„Dzieje literatury dziecięcej (dla dzieci prze
znaczonej; czy istnieje taka książka?) na pew
no by wykazały, że bajka-nieprawda, świat 

na opak, świat dziwów i dziwotworów, cudów 
i cudactw, zawsze był sednem i podstawą du
chowego pokarmu małolatków, od asyryjskich 
milusińskich poczynając, a na naszych koń

cząc. Dzieci bzdurzą i - że tak powiem -
chcą być bzdurzone. Któremu nie przejdzie -
zostaje poetą". (W oparach absurdu, w książ

ce Pegaz dęba) . 

Takie „dzieje literatury dziecięcej", przy
najmmeJ u nas nie zostały do dzisiaj napi
sane. Jeśli kiedyś książka taka powstanie, esej 
Tuwima potraktowany zostanie jako manifest, 
a jego Wiersze dla dzieci drukowane niemal 
równocześnie z tą wypowiedzią w „Wiadomoś
ciach Literackich" - jako zjawisko przełomo
we. \"lkrótce potem ukazał się w „Skamand
rze" bojowy artykuł młodego badacza litera
tury i krytyka, Franciszka Siedleckiego pt. 
Wielka literatura dla małych. Ten hymn po
chwalny pod adresem literatury radzieckiej 
(„Któż by nie znał wierszyków Czukowskiego, 
Marszaka: zna je na pamięć siedemdziesięcio
letni starzec Maksym Gorki i mała Olga Pie
trowna ze wsi Lipniki spod Rybińska.„") stał 



się „czerwoną płachtą" w środowisku inteli
gencji warszawskiej, wzbudził żywą polemikę 
i protesty. Przedostały się wówczas do Polski 

, echa Zjazdu Pisarzy Radzieckich z r. 1934 
i pierwsze egzemplarze rewelacyjnej „poety
ki dziecięcych słów" Kornela Czukowskiego 
Od dwóch do piali (przekład polski ukazał się 
„rychło w czas", anno domini 1962, na podsta
wie piętnastego rosyjskiego wydania!), w któ
rej autor także dopomina się o „prawo do 
nonsensu" w literaturze dziecięcej. W roku 
1936 ukazały się bajki Czukowskiego w kon
genialnym przekładzie Władysława Broniew
skiego, zaś w latach 1936-1938 dzieci dostały 
do rąk od razu kilka nowatorskich tomików 
poetyckich: Kaczkę dziwaczkę i Tańcowała 

igła z nitką Jana Brzechwy oraz Lokomotywę, 
Słonia Trąbalskiego i Zosię Samosię Tuwima. 

Były to doprawdy „złote czasy" poezji dla 
dzieci, bo miały już za sobą wybitne osiąg

nięcia i wydawały ciągle nowe zbiorki: Ja
nina Porazińska, Ewa Szelburg-Zarembina 
i Hanna Januszewska. Pierwsza - autorka 
artystycznych stylizacji opartych na folklo
rze, na wątkach baśniowych i gadkach, dru
ga - mistrzyni „małych form" poetyckich, 
trzecia - autorka pierwszych tomików słyn

nego cyklu o wędrówkach polskiej Pyzy 
i wielu innych wierszykach, związanych 

z krajobrazem i folklorem Mazowsza, prze
syconych elementami muzyki i tańca . 

Zbiorki Tuwima i Brzechwy wyrosły więc 

nie na fali protestu przeciwko eksploatowaniu 
zużytych już motywów, lecz w atmosferze 
„urodzaju" na ambitną poezję dla dzieci. 
I - rzecz ciekawa. Niemal wszystko „nowe" 
w twórczości dla dzieci od czasów Lenartowi
cza i Konopnickiej powstawało na glebie 
przetworzonego artystycznie folkloru. Wyko
rzystały te motywy wyżej wymienione poetki, 
a odrębna w charakterze „szkoła" Tuwima 
i Brzechwy (bo tak już na pewno można ją 

dzisiaj nazwać, choćby ze względu na ple ja-

, ~ \. 1@ ' 2 u .~ _ _}Jl~ 

- -----
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projekt 
kostiumu 
Palem ona 

dę naśladowców) była także odkryciem „no

wych z łotych żył" w tej nie wyczerpanej 

kopalni. W swym eseju Tuwim powołuje się 

na znane żartobliwe pieśni ludowe o „siwej 
kobylinie", która „jak ze łba strzeliła, zajęła 

się Wisła", i o zającu, który „obalił dzwon
nicę " (a można by dodać i powszechnie zna

nego Kuse go Jana) - by dowieść, że kpiny 
ze zdrowego rozsądku, deformacja sytuacyj

na, upodobanie do absurdalnego żartu, do za

bawy s!owem i przedstawiania świata „na 

opak" nie jest bynajmniej wyrafinowanym 
nowoczesnym wymysłem. 

Wszystkie te elementy zostały w dziecię

cych wierszach Tuwima i Brzechwy podnie

sione do rangi sztuki. Do poezji dla dzieci 

wtargnęły elementy satyry, groteski , słowo

twórczej fantazji, zrodził się obok pogodnego 

humoru żart intelektualny, dowcip absurdalny. 

I dzisiaj można strawestować słowa Siedlec
kiego: „Któżby nie znał wierszyków Tuwima 

i Brzechwy; zna je na pamięć wybitny hi
storyk literatury i krytyk Kazimierz Wyka 

(on to właśnie w r. 1947 napisał o tym 
typie poezji felieton, można obok jego na

zwiska cytować bez obawy błędu inne wyso
ko postawione osobistości) i „. mały Krzysztof 

Golanka z Sosnowca ze szkoły nr 5, który pi
sze w liście do autora, że „do dziś umie 

całą książeczkę Tańcowała igła z nitką na 

pamięć i że ilekroć „łapsnął" dwóję w szkole, 

przychodziło mu na myśl powiedzenie: „Pa

nie Sumie, w sumie pan niewiele umie„." 

• 



Od pięciu do stu pięciu 

Chyba tak właśnie trzeba sprecyzować 
„adres wieku" wierszy Brzechwy, zaopatrzo
nych epitetem „dziecięce", bo i jak się bez 
tego określenia obyć? Na pewno wszystkim 
obrzydł doszczętnie termin „specyfika", jako 
synonim „taryfy ulgowej" w literaturze dla 
dzieci, a jednak nie ulega wątpliwości, że -
zwłaszcza poezja dla najmłodszych - jest 
osobnym problemem badawczym. Pełna ana
liza twórczości Brzechwy wymagałaby nie 
tylko prześledzenia jej związkó\1 z Żilrtobli
wymi piosenkami ludowymi, lecz trzeba by 
także sięgnąć do wielowiekowej tradycji baj
ki zwierzęcej i zbadać „dziecięcą" .ie.i wersję 
w twórczości Brzechwy, trzeba by irnwiązać 
do bajki magicznej i poematu heroikomiczne
go, by ocenić jego utwo1 y fantastyczne, do 
prekursorów nadrealizmu - Carrolla i Leafa, 
by ściślej określić jego własną, twórcz1 me
todę posługiwania się absurdem, nonsensem, 
igraszką słowną. W każdym razie, nie wdając 
się w bardziej szczegółowe analizy, można 

na pewno stwierdzić, że czerpiąc z tradycji -
stworzył własny styl, pozostał sobą i że twór
czość dla dzieci nigdy nie była dla niego 
„zadaniem do wykonania'', że wiąże się naj
głębiej z naturalnymi skłonnościami jego ta
lentu. Wprawdzie kiedyś - z właściwą sobie 
przekorą - stwierdził, że sięgnął po ten ro
dzaj twórczości po prostu - z nudów, w cza
sie pewnego deszczowego lata w Zaleszczy
kach, ale dzisiaj, po kilkudziesięciu książ
kach o tytułach zbyt znanych, by na tym 
miejscu trzeba je cytować - można to wy
znanie traktować jako anegdotę, a zresztą„. 
czyż w wielu sławnych odkryciach nie dopo
mógł - przypadek? A jeśli taki przypadek 
trafia się dojrzałemu już twórcy, tym większa 
gwarancja, że będzie go umiał świadomie wy
korzystać. 

Jan Brzechwa uzyskał największą popular
ność jako autor książek dla dzieci, lecz na 
pewno nie da się łatwo w tej „rubryce" po
mieścić. Jest on pisarzem o wielostronnych 
zainteresowaniach i szerokim zakresie dzia
łalności: przede wszystkim poetą, poetą-liry
kiem, poetą-satyrykiem, poetą-tłumaczem, lecz 
ponadto - prozaikiem i publicystą, żywo rea
~1ującym na zagadnienia życia współczesnego. 

pro jekt 
kostiumu 
Wielkiego 
Kanclerza 
Bajdocji 



Warto przy tym dodać, że jest prawnikiem 
z wykształcenia, specjalizującym się od roku 
1928 w arkanach prawa autorskiego, człon
kiem Międzynarodowej Komisji Prawa Autor
skiego i prezesem 'ZAIKS-u od r. 1957. Pisząc 
dla dzieci, pozostał lirykiem i satyrykiem, 
zachował cechującą go skłonność do opero
wania paradoksem i żartem słownym, celność 
i żywość obserwacji. Rzecz w tym, że właś
nie w poezji dla dzieci te cechy jego talentu 
najpełniej zabłysły. 

Lucjan Siemie1iski jeszcze w roku 1852, wal
cząc o wyższy poziom wierszy dla dzieci, 
powiedział: „Pytam, jaki utwór może wyma
gać więcej przyrodzonego i nabytego talentu, 
większej czystości pojęć, serca bardziej pro
stego, zdolności dostrzegawczej, a nade wszy
stko sztuki, która wszędzie by umiała ład 
wprowadzić? Słowem - piękny ten wzór po
winien jednoczyć w sobie najwyższą sztukę 
z formą najprościejszą„." (O sposobach nau
czania i książkach dla dzieci). 

Właśnie: „przyrodzony talent", „dar" pisa
nia dla dzieci - do tych staroświeckich okreś
leń trzeba powrócić, bo w żadnej chyba dzie
dzinie twórczości nie występuje tak jaskrawo 
jako groźne pęknięcie - wszelka sztucz
ność, wydumanie, „warsztatowe" nadrabianie 
techniką pisarską braku pomysłowości i Jan
tazji, wszelkie „przystosowanie się do pozio
mu". Tylko utwory zgodne z naturą talentu 
pisarza prawdziwie w tej dziedzinie się liczą, 
przebijają pułap dydaktyczno-moralizatorskiej 
produkcji. Przykładów można by cytować wie
le - od Konopnickiej, która pierwsza w spo
sób odkrywczy umiała spojrzeć na świat 
„oczami dziecka" i z jej poetyckiego dorobku 
w tej właśnie dziedzinie najwięcej ocalalo -
do Makuszyńskiego, który po wielu latach 
działalności pisarskiej odnalilzł w sobie ta
lent pisania dla dzieci i tutaj wypowiedział 
się najpełniej. 

W każdym razie jest to na pewno najtrud
niejsza ze sztuk skoro nie każdy dobry poeta 
może być dobrym poetą dla dzieci. Natomiast 
każdy dobry poeta dla dzieci staje się zara
zem poetą dla dorosłych. Tak właśnie, jak 
Brzechwa. Od pięciu do stu pięciu„. 



fragment projektu dekoracji II aktu 



Summa bajek 

Można by powiedzieć, że Brzechwa, który
nie licząc młodzie1'1czego debiutu (wiersz ciru
kowany w roku 1915 w piotrogrodzkim cza
sopiśmie „Sztandar'') będzie miał wkrótce za 
sobą czterdzieści lat działalności pisarskiej 
(pierwszy tomik poezji - 1926) - jest ciągle 
młody, gdyż zaskakuje nas coraz to nowym 
„debiutem". Jako prozaik zadebiutował w roku 
1958 (Gdy owoc dojrzewa), zaś Niezwykła 

przygoda Pana Kleksa jest jego debiutem sce
nicznym (jeśli nie liczyć „wprawki" dla tea
trów amatorskich pt. Wagary (1953) oraz 
adaptacji kukiełkowych (Teatr Pietruszki) . 

• 
Pan Kleks narodził się już piętnaście lat 

temu. Jego słynną „wyższą uczelnię" pozna
liśmy już w roku 1947 z pamiętnika jego 
wiernego ucznia, Adasia Niezgódki (Akademia 
Pana Kleksa). W zakończeniu tej opowieści 

Kleks-czarodziej zrzuca przyłbicę i ukazuje 
się dzieciom jako autor, Jan Brzechwa. Nl.c 
dziwnego, że jeden z czytelników napisał: 

„Pan jest podobny do pana Kleksa". Podobny 
do czarodzieja? Czyż może być większy kom
plement? I to nie tylko ten czarodziej, który 
umie przyrządzać potrawy ze szkiełek, dowol
nie zmieniać wymiary i unosić się w powie
trzu, lecz przede wszystkim ten, który stwo
rzył królestwo fantazji i zaludnił swe baśnie 
postaciami żywymi w wyobraźni czytelników . 

• 
Wydaje się, że ów czarodziej, pan Kleks, 

jest ostatnio autorowi szczególnie bliski, że 

chciałby przedłużyć jego żywot. Przed dwo
ma laty wydał nową książkę Podróże pana 
Kleksa, w której kazał swemu bohaterowi 
opuścić Akademię i wybrać się w daleką wę
drówkę w poszukiwaniu atramentu. Kazał mu 



projekt 
kostiumu 
Patentończyka 

zwiedzić baśniowe królestwa: Bajdocję, Abe· 
cję, Patentonię, Nibycję, Przylądek Aptekar· 
ski, dziwne krainy zamieszkałe przez dziw· 
nych ludzi, kazał podróżować lądem, powie
trzem, zwiedzić głębiny morza . 

• 
Zaraz, zaraz, JUZ ktoś przecież podrcożował 

w ten sposób! Pan Soczewka, niestrudzony 
operator, który był przecież i na dnie oceanu, 
i w puszczy, i na księżycu„. Nie, to jednak 
zupełnie inny kaliber, nie można go oorów· 
nać z panem Kleksem, który umie dowolnie 
zmieniać oblicza, wcielać się w inne po.stacie 
i sam tworzyć nowe. Ten czarodziej rządzi 

w królestwie wiecznej metamorfozy, nie wia
domo, czy jeszcze kiedyś nie okaże się, że 

jest zupełnie kim innym, nie wiadomo jakie 
jeszcze kryje w swej skrzynce sekretów „prze
bieralniki". 

• 
A gdyby tak zainscenizować wielką „kome

dię przebieranek", w której „nikt nie jest 
tym, kim się być wydaje?" I zaprosić wszyst
kie postacie, znane z innych utworów fan
tastycznych Wielkiego Bajarza vel Jana 
Brzechwy: Korsarza Palemona, rycerza Sza
ławiłę, Stalowego Jeża, nawet dwie Małgosie 
z nie napisanej jeszcze bajki, no i oczywiś

cie, Pana Soczewkę, by mieć zaplecze „doku
mentalne". W ten sposób, wyznaczając swym 
bohaterom rendez-vous na scenie Teatru Na
rodowego stworzył Brzechwa jak gdyby „sum
mę" swoich bajek. Powstała fantastyczna hi
storia przygodowo-awanturnicza, w której są 

elementy i farsy, i komedii satyryczno-oby
czajowej. Słowem - świetna zabawa z sa

mymi znajomymi. 



p atentonia fragment projektu dekoracji III aktu 





mapa BajdocJi - kompozycja w oparciu o ma
pę z w. XVI, reprod . z „The New World", 
wyd. D.S. & P. New York, statek z wieku 
X VI - rcprod. z "L 1 invenlion du Monde'' 
Alberta Bettex'a, mapa nieba reprod. 
z atlasu astronomicznego Gabriela Dottelma· 
ier'a z Norymbergi. I połowa w. XVIII, 
zegar astronomiany - Issac'a Habrecht'a ze 
Strasbourgu, w. XVI reprod. z , ,L' amour de 

l'art". 
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TEATR NARODOWY 

NIEZWYKŁA 

PRZYGODA 
PANA 

·, 



W Klimontowie d~isiaj hopsa 
Słynna trupa p3na Dropsa. 
Pokazane będą sztuki 
Cud zręczności i nauki. 

.Jak widzicie państwo sami 
Ukazuje się przed wami 
Twarz przepita i czerwona 
Kapitana Palemona. 



Od przyłbicy aż do pięty 
Jam stalowy jeż zaklęty. 
Dokąd iść mam? Wskaż mi drogq, 
Bo tak dłużej żyć nie mogę. 

.Ta jestem śmiałych czynów amator, 
Ja - Pan Soczewka! Ja - operator! 
Ja do księżyca dotarłem pierwszy, 
Mnie Brzechwa uczcił wiązanką 

[wierszy. 



Dwie Małgosie w kosmosie 
Brzęczały jak osy, 
Miały dwie Małgosie 
Samoczynne włosy „. 

Kto to jest Alojzy? ... ! 

Sn-t- - ZAM. 470 -L -20 -N. 6000 



Jam rycerz Szaławiła 
Walczyłem już w Wenecji, 
W Hiszpanji, Grecji, Szwecji, 
Pod Warną i nad Marną 
Choć miałem' zbroj~ marną. 

-• 




