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„.Piszę dla dzieci, aby w miarę swych skromnych 
si ł i możliwofci ułatwić i uprzyjemnić im pierwsze 
kontakty z literaturą. Przerzucam lekki i malow
niczy pomost, po którym niepostrzeżenie i chętnie 
mogłyby prz~jść do dzieł klasyków, a potem do utwo
rów pisarzy współczesnych. jestem więc niejako 
dobrą nianią literatury polskiej, nianią, która - jak 
w owąj bajce - rozsypuje ziarnka maku, aby dzieci 
po ich śladzie, igrając słowem, bawiąc się w słowo, 
dotarły szczęśliwie do krainy Wielkiej Literatury. 

Jan Brzechwa 





Człowiek o uśmiechu pogodnymjak niebo 

Autor Pchły Szachrajki p rzyszed ł na świ a t 

15 sierpnia 1898 roku w Żmcrynce na Podolu 

jako .Jan Wiktor Lesman. Dopiero od 1946 roku 
posł ugiwa ł się konsekwentnie pseudonimem 

li terackim Jan Brzechwa. Całe dz ieci ós two 
i m łodość spędził w Rosj i: uczył s ię Kijowie , 
szko łę śred nią ukończył w Piot rogrodzie, 

studia rozpoczyna ł w Kazan iu - początkowo 

inżynierskie, potem medyczne, ale ostateczn ie 

ukończył wydział prawa na Uniwersytecie 
Warszawskim . 

Jako młody człowiek walczył w w(~j nie 
polsko-bolszewicki j, za co otrzymał Meda l 

l iepodlcgłości. Po demohilizacj i dokończył 

studia prawnicze i został wybitnym specja l istą 

w zakresie prawa autors kiego. Od wczesnej 
młodości pis ał wiersze, w okresie mic;dzywo

jennym zasłyną ł również jako autor skeczy 

i piosenek kabaretowych . II wojnę św ia tow c.1 

oraz tragiczne powstanie warszawskie przeżył 
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w atmosferze wielkiego z agrożenia - jako 
polski Żyd znala zł s i ę bowiem na tzw. czarnej 

liście polskich intelektu alis tów przeznaczo

nych do likwidacji . To w czasach wojennego 
koszmaru powstały m.in. słynna Akademia Pana 
Kleksa, Pan Drops i jego trupa, Pchła Szachrajka ... 
Brzechwa czytał z r~kopisów te pogodne opo
wieśc i dziec iom swo ich przyjac iół. 

Tuż po wojnie zajął s i~ orga n izowaniem 
od nowa polskiego życia literackiego. Pełn ił 

wiei ważnych , odpowiedzia lnych funh:ji: 
był prezesem Zwią zku Li teratów P lskich, 

radcą prawnym wydawnictwa „Czytel nik" 
i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, człon kiem 

Międzynarodowej Ko misj i Prawa Autor
skiego . Mimo ciężkiej choroby serca, wcią ż 

intensywn ie tworzył i chętnie bra ł ud zi ał 

w spotka niach autorsk ich. Oprócz tomów 

wierszy d la dorosłych , nap isa ł wspomnie

niową pow ieść Gdy owoc dojrzewa, publikowa ł 

fe lierony i art ku ły w pra ie codzien nej i lite

rackiej, p rzekład ał z języka rosyjskiego d zie ł a 



Antoniego Czechowa, powieści Ilji Erenbu rga, 
wspa n iałe baj ki Aleksandra Puszkina . 1\vo rzył 

d la potrzeb teatru i fil mu adaptacje (warto 
przypomn ieć , że napisa ł scenariusz do fil mu 
O dwóch takich, co ukradli księżyc wg powieśc i 

Kornela Makuszyńskiego) . 

Jan Brzecha , stryjeczny brat s łynnego poety 
Bolesława Leśmiana , zmarł 2 lipca 1966 roku 
w Warszawie. 

Ja rosław Iwaszkiewicz w ostatn im pożegn a

niu powiedzia ł: 

- Wszyscy kochali tego jasnego, świetlanego czło 

wieka o uśmiechu pogodnym jak letnie niebo. I kiedy 
tak myślę tutaj o jego życiu, które w ostatecznej 
rachubie można nazwać zj1ciem szczęśliwym, sądzę. 

że to jego osobowość, jego pogoda, jego zachwyt is t
nieniem we wszystkich przejawach - spowodowały, 

że i twórczość jego oddychała tą radością i zabawą, 
tą jasnością, którl".j 'Jan Brzechwa był uosobieniem ... 
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Nie ma polskiego dziecka, które nie znałoby 
wierszy i bajek .Jana Brzechwy. Są z nami 
od zawsze, czyta ne przez dziadków, rod ziców, 
panie w przedszkolu i szkole, wreszcie - samo
dzieln ie. Ła twe do z ap amiętania, bo pisane 
lekko, „do rymu", a przede wszystkim zalud
nione wspaniałymi bohaterami. Pamiętacie 
Kaczkę -dziwaczkę, Lisa Witali.sa, Skarżypytę, 
Samochwałę , Suma-matematyka, wciąż wybie
rającą się za morze Sqjkę, Korsarza Palemona, 
Kota w butach, Rycerza Szaławiłę, Króla Bor -
wika Prawdziwego i plotącego androny z łyka 
pana Marci na? Pamiętacie wspan iałego profe
sora Ambrożego Kleksa i Adasia Niezgódkę? 
A kłócące się na straganie warzywa? Na pewno 
pam iętacie . Do tego towarzystwa n ikt nie 
pasuje lepiej jak Pch ła Szachrajka . Zatem: 
chcecie baj ki? Oto bajka ... 
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Św i ątecz n a akcja zbierania 

maskotek dla dz ieci z Domów 

Dzi ecka. Zabawki zbieramy 

od 6 do 20 grudnia w tra kcie 

sp ekta kli „ P ch ł y Szachra jki" 

oraz od wtorku do p i ąt ku 

w godz 10.00-18.00 w dziale 

promocji i market ingu teatru . 
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06.12 
czwartek + godz. 18.00 + PREMIERA 
P[HtA SZACHRAJKA .Jana Brzechwy 

rd.yscr ia Łu ka s z Ga.i d zis 

godz. 19.00 
BRZECHWDWISKD 
Zaprasza my najm łod s zyc h wid zów oraz ich opiekunów na ko lo ro

wani e ob razków z programu „ Pc hł y Szachraj k i". Każdy będ z ie móg ł 

s two rzyć ·woj ą Pchł ę S z a c h raj kę i j ej p rz yj a ci ó ł. Podczas kolorowan ki 

ocl bc;:dzie s ic; krótb rozmowa na temac Ja na Brzec hwy. 
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