


JAN BRZECHWA (1898-1966) 

Jan Brzechwa z dziećmi. Fot. PAP/CAF 
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O IGŁACH, DZIWACZKACH I DZIURACH W SERZE 

"Ludzie piszący dla dzieci wznoszą lekki malowniczy most, po 
którym mali czytelnicy chętnie i niepostrzeżenie przechodzą 
od swoich ukochanych książek do wielkiej poezji, do literatury 
klasycznej". 

Nie pieprz, Pietrze, pieprzem wieprza. 
wtedy szynka będzie lepsza. 
Źródło: Nie pieprz, Pietrze, 1938 

Niech mi każdy powie szczerze, 
Skąd się wzięły dziury w serze? 
Źródło: Wrona i ser. 1938 

Tańcowała igła z nitką, 
Igła - pięknie, nitka - brzydko. 
Źródło: Tańcowała igła z nitką, 1938 

Jan Brzechwa 

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie 
i Szczebrzeszyn z tego słynie. 
Źródło: Chrząszcz, 1958 

Siedzi Ciaptak na dachu 
i wszystkim napędza strachu. 
Ludzie patrzą, brednie plotą, 
bo żaden z nich nie wie, co to. 
- Widzieliście Ciaptaka? 
Czy to jest odmiana ptaka? 
Czy może roślina taka? 
Czy może garnek czy bania? 
Czy może głowa barania? [„.] 
A Ciaptak na dachu siedzi, 
natrząsa sie z gawiedzi. 
Źródło: Ciaptak, 1958 
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BAJKOPISARZ NASZEGO DZIECIŃSTWA 

Jan Brzechwa właściwie: Jan Wiktor Lesman, znany poeta 
pochodzenia żydowskiego, autor wielu popularnych bajek, satyryk, 
tłumacz, adwokat. Mało kto wie, że Brzechwa był stryjecznym 
bratem poety, Bolesława Leśmiana, który wymyślił dla niego 
pseudonim literacki "Brzechwa". 
Ważniejsze daty 

• 15.08.1898 - Data urodzenia (Żmerynka na Podolu; większość encyklopedii podaje rok 
urodzenia 1900; sytuację tę tłumaczy Janusz Odrowąż Pieniążek w liście opublikowanym 
w "Gazecie IJ..'.yborczej" (2000, nr 195 z 22 sierpnia): "Posiadamy niezbite dowody na to, że 
urodził się w Zmerynce na Podolu 15 sierpnia 1898 r., co stwierdzał własnoręcznie choćby 
w podaniu o weryfikację jako członka ZAIKS-u dnia 1 września 1945 r. Aliści po drugim 
małżeństwie z osobą znacznie od siebie młodszą zaczął Brzechwa podawać datę 1900 i 
to tak konsekwentnie, że dziś we wszystkich encyklopediach i słownikach PWN, a nawet 
w podstawowym wydawnictwie IBL "Współcześni pisarze polscy i badacze literatury" 
figuruje rok urodzenia 1900 i jakoś nikogo nie zdziwiło, że debiutował, mając lat 15". 
• 1915 roku, publikuje pierwsze wiersze w piotrogrodzkim "Sztandarze" oraz w kijowskich 
"Kłosach Ukraińskich" . 

• W latach 1920-1921 wstępuje do 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej i jako 
ochotnik uczestniczy w wojnie polsko-bolszewickiej, za co zostaje odznaczony Medalem 
Niepodległości. 

• 1921 po demobilizacji rozpoczyna studia prawnicze. Współpracuje wówczas z takimi 
kabaretami jak m.in.: Qui Pro Ouo, Czarny Kot, czy Morskie Oko pod pseudonimem Szerszeń 
oraz Inspicjent Brzeszczot. 

• 1926 wydaje pierwszy tom poezji „Oblicza zmyślone" i pierwszy tomik wierszy dla 
dzieci. 

• 1939 pierwszy tom Kaczka Dziwaczka (m.in. wiersze: Znaki przestankowe i Sójka) . 
• W lata okupacji mieszka Brzechwa pod Warszawą . Powstają wtedy „Akademia pana 
Kleksa" i „Pan Drops i jego trupa". 

• Po wojnie zostaje radcą prawnym w Czytelniku oraz prezesem łódzkiego oddziału Związku 
Literatów Polskich. 

• W latach 50. pisze socrealistyczne wiersze propagandowe, gloryfikujące partię (do której 
sam nie należy) i ustrój socjalistyczny (np. "Marsz", "Głos Ameryki"). 
• W latach 1957-62 jest przewodniczącym zarządu ZAiKS. 
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• 1962 według scenariusza Jana Brzechwy powstaje film w reżyserii Jana Batorego 
pt „O dwóch takich co ukradli księżyc" w którym odtwórcami głównych ról Jacka 
i Placka są bracia Jarosław i Lech Kaczyńscy, którzy po latach zrobili efektowne 
kariery polityczne. 
• 02 .07. 1966 - Data śmierci (Warszawa pogrzeb na warszawskich Powązkach.) 
Jan Brzechwa jest laureatem wielu nagród - w 1955r otrzymał nagrodę 
m.st. Warszawy za całokształt twórczości, w 1956r - nagrodę Prezesa Rady 
Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży, w 1965r - nagrodę Ministra Kultury 
i Sztuki I stopnia za całokształt twórczości . 

Krytycy często nie doceniali głębszych wartości wychowawczych w jego wierszach, 
uznając je za "pustą zabawę". Brzechwa nie był moralizatorem, zmuszał swego 
- nawet najmłodszego czytelnika - do samodzielnego myślenia, posługując się ironią, 
paradoksem czy karykaturą . 

W bajkach Brzechwy nie ma okrutnych scen przemocy, zawiści i nienawiści tak 
charakterystycznych dla baśni z wcześniejszych epok. 
To właśnie wiersze dla dzieci przyniosły mu zasłużoną sławę. 
"Lepiej być pierwszym bajkopisarzem niż utonąć w tłumie poetów" - mawiał. Jego 
wiersze pozbawione były nadętej dydaktyki, wprowadzały żartobliwy nastrój, 
opierały się na grze słów, purnonsensie, zaskakujących skojarzeniach, dowcipie 
sytuacyjnym, przysłowiach czy znanych porzekadłach. 
Bohaterowie utworów Brzechwy to zwierzęta domowe (kaczki, kury), owady 

(biedronka, żuk, mucha) i zwierzęta leśne (jeż, lis, 
sroka). W świecie zwierząt dopatrzyć się można 
ludzkich, często nagannych cech, tak więc pająk jest 
podstępny, sowa - mądra, sroka kłamie jak najęta, 
a lis jest chytry: 

„Znano rożne w świecie lisy: 
Był wiec lis Ancymon łysy, 
Pospolity lisek rudy, pełen sprytu i obłudy. 
Lis niebieski, wielki sknera. 
Zezowaty lis-przechera„. 
Źródło: Szelmostwa Lisa Witalisa. 1954 

5 



KOLOROWANKI 
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Reżyseria: Lesław OSTASZKIEWICZ 

Scenografia i kostiumy: Elżbieta DYMISZKIEWICZ 

Opracowanie muzyczne: Dariusz ŁAPKOWSKI 

Inspicjent: Dorota PIETRUSIŃSKA 
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Czerwony Kapturek 

CZERWONY KAPTUREK - Anna SUCHOWIECKA 
WILK- Leszek CZERWIŃSKI 
GIL, GAJOWY - Marcin TOMASIK 
MATKA, BABCIA - Jolanta TADLA 

JAN BRZECHWA - Lesław OSTASZKIEWICZ 

Jaś i Małgosia 

JAŚ - Leszek CZERWIŃSKI 
MAŁGOSIA - Anna SUCHOWIECKA 

MATKA, DRWAL, CZAROWNICA - Jolanta TADLA 
WILK - Marcin TOMASIK 
JAN BRZECHWA - Lesław OSTASZKIEWICZ 

Kot w butach 

KOT W BUTACH - Marcin TOMASIK 

JANEK - Leszek CZERWIŃSKI 
BRAT, CHÓR, OCHMISTRZ, ZAJĄCZEK - Jolanta TADLA 

BRATOWA, CHÓR, ZAJĄCZEK, KRÓLEWNA - Anna SUCHOWIECKA 

239 Premiera: 11 października 2008 
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CZERWONY KAPTUREK 
Anna Suchowiecl<.a 

KRÓL 

Lesław Ostaszkiewicz 

OCHMISTRZ 

Jolanta Tadla 

c1.1~~0'\l\l~,c~ 
Jo\an\a -w~\a 



BEZGRANICZNIE ŻYCZLIWY LUDZIOM 

Brzechwa nagabywany był bez przerwy przez dziesiątki petentów i petentek. 
Niektórzy rozzuchwali/i się do tego stopnia, że mieli mu za złe, jeśli zajmował 
się swoimi własnymi, a nie ich sprawami. Toteż Janek od czasu do czasu wpadał 
w furię i zapowiadał, że już nigdy nie kiwnie palcem w niczyjej sprawie. Wyrazem 
takiego właśnie nastroju był wiersz „Bunt anioła': kończący się słowami: 

„Wił się nasz anioł jak mucha w smole, 
Wreszcie miał dość. Zdjął aureolę, 
Na złom ją oddał, zaklął złowrogo 
I tupnął gniewnie anielską nogą. 
Potem na balkon wyszedł i wołał: 
„Skończył się anioł! Nie ma anioła! 
Do diabła wszystko! Diabeł ma rację! 
Zwracam anielską legitymację!" 

A zaraz po napisaniu tego wierszyka znowu doradzał, załatwiał i pożyczał ludziom 
pieniądze na wieczne oddanie. 

Antoni Marianowicz 

STOl.ICZKU, NAKRYJ SIĘ! (Cykl OPOWIASTKI I HUMORESKI) 
Arged w ścisłej kooperacji z terenowym przemysłem spożywczym wyprodukował 
znaczną ilość sprzętów domowych typu "Stoliczku, nakryj się!" Praktyczne 
w użyciu, wykonane z lekkiego metalu i starannie wykończone, stoliczki te cieszyły 
się dużym powodzeniem, aczkolwiek na rynek wewnętrzny skierowano jedynie 
model bezalkoholowy. Inspekcja handlowa zwróciła po pewnym czasie uwagę 
na zupełny brak reklamacji ze strony odbiorców, co już samo przez się wzbudziło 
poważne podejrzenia. 
Przeprowadzona kontrola wykazała, że wskutek wadliwej dokumentacji 
i brakoróbstwa na stoliczkach zamiast wyrobów garmażeryjnych zjawiał 
się zestaw potraw eksportowych najwyższej jakości, co w sposób zastraszający 
podniosło stopę życiową posiadaczy stoliczków, narażając równocześnie przemysł 
spożywczy na milionowe straty. Ponadto stwierdzono, że większą część artykułów 
deficytowych, którymi nakrywały się stoliczki, elementy spekulacyjne kierowały 
na czarny rynek. 
Tą nową aferą gospodarczą zajął się prokurator, którego nazwiska przez wzgląd 
na dobro śledztwa nie podajemy. 
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PRZYJACIELE 

We wspomnieniach żony Jana Brzechwy 
można znaleźć następującą historyjkę: 

"Zażyłe stosunki łączyły Janka z Janem 
Marcinem Szancerem. Z racji swojej 
współpracy dość często się widywali. 
Lubiłam uczestniczyć w tych spotkaniach. 
Obaj mieli podobny typ wyobraźni 
i ogromne poczucie humoru. Ileż wtedy 
padało dowcipów wynikających z sytuacji, 
ile znakomitych powiedzonek! Atmosfera 
stawała się coraz bardziej podniecająca. 
Miałam uczucie, że pokój wypełnia 
się gazem rozweselającym i że za chwilę 

uniesiemy się w powietrze. Starsi już bądź 
co bądź panowie zachowywali się jak 
dwaj rozbrykani chłopcy i po prostu pletli 
androny. Właśnie padło to słowo, kiedy 
Janek z szelmowskim uśmieszkiem zapytał: 

Ilustracja Jan Marcin Szancer 

- Powiedz mi, Marcin, czy ty wszystko potrafisz narysować? 
Marcin zachichotał, a chichocik miał zabawny i niesłychanie zaraźliwy, 

ale dyplomatycznie zapytał: - A co masz na myśli? 
- Narysuj mi androna. 

Marcin na chwilę spoważniał, wybałuszył oczy, po czym rezolutnie oświadczył: 
- Ty najpierw napisz, a ja wtedy narysuję. 
- Ba - jęknął Janek - jak ja napiszę, to już każdy potrafi narysować. 

I tak powstał wiersz „Androny": 

„Pan Marcin plecie androny. 
Z czego plecie? Ano z łyka. 
Taki andron upleciony 
Jest podobny do koszyka „. 

Istotnie, koszyk to już każdy potrafi narysować." 
Janina Brzechwa 
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SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU: 

DUŻA SCENA: 
„Czekając na Godota" Samuel Beckett reż. ~rzysztof Rościszewski 

„Policja" Sławomir Mrożek reż. Wiaczesław Z~a (Ukraina) 
„Świętoszek" Molier reż. Bartłomiej Wyszomirski 
„Opowieść wigilijna" wg Charlesa Dickensa reż. Czesław Sieńko 
„Calineczka" Andrzej Ozga i Marek Bartkowicz reż. Andrzej Ozga 
„Aktor" Bogusław Schaeffer reż. Mirosław Siedler 
„Szalone nożyczki" Paul Portner reż. Maciej Korwin 
„Jak Piekarczyk chwat Elbląg uratował" Janusz Komorows~i reż. Mirosław Siedler 
„Lot nad kukułczym gniazdem" Ken Kesey reż. Wiaczesław Ziła (Ukraina) 
• .Zemsta" Aleksander hrabia Fredro reż. Ewa Marcinkówna 
„l\la pełnym morzu" Sławomir Mrożek reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
„Sen nocy letniej" William Szekspir reż. Mirosław Siedler 
„Kolacja dla głupca" Francis Veber reż. Ewa IVlarcinkówna 
„Tango" Sławomir Mrożek reż. Waldemar Wolański 
„Tajemniczy ogród" wg Frances Hodgson Burnett reż. Cezary Domagała 

MAŁA SCENA: 
„Bajki samograjki" reż. Lesław Ostaszkiewicz 
„A NA WA-s spłyną obłoki" reż. Andrzej Ozga 
„Sceny miłosne dla dorosłych" Zbigniew Książek reż. Bogusław Semotiuk . 
„Pamiętniki Adama i Ewy" wg. Marka Twaina reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
„Każdemu wolno kochać.„" reż. Ewa Marcinkówna 
„Celebracje" Krzysztof Bizio reż. Bartłomiej Wyszomirski 
„Edith i Marlene" Eva Pataki reż. Andrzej Ozga 
„Pod niebem Paryża w Całe Sax" reż. Dorota Furman . 
„Niedźwiedź i Oświadczyny" Antoni Czechow reż. Wiaczesław Ziła (Ukraina) 
„Całe Sax" wg Agnieszki Osieckiej reż. Cezary Domagała 
„Pętla" wg Marka Hłaski reż. Marek Chronowski 
„Narkomanka" wg Barbary Rosiek reż. Bartłomiej Wyszomirski 

SPEKTAKLE W PRZYGOTOWANIU: 
„Folwark zwierzęcy" George Orwell 
„Mein Kampf" George Tabori 
„Czego nie widać" Michael Frain 
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ZESPÓŁ TEATRU IM. ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLĄGU: 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny: Mirosław SIEDLER 

Dyrektor finansowy I Główny księgowy: Irena TONKOWICZ 
Kierownik literacki: Hanna MOTYKA 

Kierownik muzyczny: Dariusz ŁAPKOWSKI 
Kierownik administracyjno-techniczny: Kazimierz KOWALSKI 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: Grażyna URBANOWSKA 
Kierownik Ośrodka Kultury Teatralnej: Tomasz WALCZAK 

Asystent dyrektora I Koordynator pracy artystycznej: Magdalena FEJRAL 
Specjalista ds. osobowych: Mariola TOMASIAK 

. Z-ca kier. administracyjno-technicznego: Agnieszka PIASKOWSKA 
Starszy referent ds. administracyjno-techniczny: Jolanta NOWOKRZEWSKA 

Specjalista ds. promocji i reklamy: Artur MIECZKOWSKI 
Z-ca głównej księgowej : Anna SlYSZ 

Księgowośc: Bożena SZCZEPAŃSKA 
Renata RESMER 

Sekretariat: Katarzyna KLUKOWSKA 
Informatyk: Marcin PROKOPIAK 

Pracownia akustyczna: Dariusz ŁAPKOWSKI 
Rafał GMYS 
Piotr ROLSKI 

Pracownia oświetleniowa-elektryczna: Mariusz BUDZIŃSKI 

Pracownia malarsko-butaforska: 
Witold PRZVBYŁ 
Elżbieta OYMISZKIEWICZ 
Karolina NAMIOTKO 

Pracownia charakteryzatorska: Ewa SOBOLEWSKA-LITWIN 
Emilia KAZIMIEROWSKA 

Pracownia krawiecka : Hanna ROKITA 

Pracownia stolarska: 
Marianna ALBRECHT 
Karol LIMPERG 
Piotr GRELOCH 

Garderobiane: Elżbieta BARTO~IAK 
Katarzyna KOPEC 

Brygadier sceny: Mieczysław HAJDUK 
Rekwizytor: Zbigniew GAŁ~KA 

Obsługa sceny: Krzysztof KONE KA 
Mateusz ŁOBOCKI 
Tomasz UR~ANOWSKI 

Kierowca-zaopatrzeniowiec: Piotr KOPEC 
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych: ~wa KĘSKA 

Z-ca kier. Biura Obsługi Widzów: Zanetta SlYMANOWSKA 
Organizatorzy widowni: Eliza BOGOJŁO 

Leokadia SAJDA 
Barbarą TOPCZEWSKA 

Kasjer: Halina ZURKOWSKA 
Opracowanie programu: Hanna MOTYKA 

Tomasz WALCZAK 
Opracowanie graficzne i skład programu: Krzysztof KOMOROWSKI 

Biuro Obsługi Widzów: tel. 055 641 97 OO wew. 226 i 326, fax 055 641 97 30 
Kasa Teatru: tel. 055 641 97 OO wew. 392 

www.teatr.elblag.pl 

utu 
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INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO· MAZURSKIEGO 

PRZYJACIELE I SPONSORZY 

Klimat-el 
ELBLĄG 

~p( 

DARCZVŃCY 

PATRONI MEDIALNI 

dziennik 
ELBLASKI „ • 
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