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Rilke pisał, że w słowa wchodzi przeznaczenie. Im v,;iększa 
poezja surowsze prawdy obja\\ia, jej po\l,:aga ma odsło
nięte ocz:-.· wobec życia i śmierci. Nie żyje Jan Brzech\\·a. 
Najwybitniejszy w naszym dv,·udziestoleciu pi arz dla 
dzieci; także ciekawy liryk, prozaik i dramaturg. Wobec 



cm€ntarza i po~ rzebu jakże przejmująco brzmią strofy 
jednego z pierwszych Jego wierszy: 

Odszedłem. I nie wiem. jak 
Zostawić ciq mogłem samą. 
I daję rqkami znak 
Ze jestem tutaj. za bramą. 
Wróciłem! Pr dzej mnie wpuść, 
To bvło da\\ no daleko - daleko -
Ach.·\\ yjmij ż lazn:--· gwóżdż. 
Ach podnieś to traszne wieko! 

Na1w •bitniejszv pi ·arz dla dzi ci. autor „Kaczki Dzi
waczki"·, .,Tańc0\~1ała i ła z nitką". „Brzechwa dzieciom" 
ci . zył "ię o romną popularn ~c:ią wśród najmlo~ z~·ch. 
Na .-;łowo .,Br7 chwa" każd polskie dziecko rcagu.ie wy
obraż ni m obie rz czy ni Z\v~·kłvch i ta.1emnicz.rch, za
ba\\ nyc.h p rvp tii i przygód. Brzechwa stworzył. swój 
wi snv 1 zvk w pi aniu dla dzieci. Każda nowa ks1ązk„. 
którą· obdarowywał dzi ci, tr<..kto\ ~la czytelnikó"': ~~ 
~er i 1, bez czuł ,tkowc ci i podrahian oo „pod dz1 c1 
i z ·ka. 
· \\· z:ciu prvwatn:--·m .Jan Brzech\ ·a bd czlo \'ieki€m 
werwv i hum ru. miał czułe i ja ne u posoi>i ni . W o tat
nich eh\\ :lach. jak dowi· du, my i z rela(ji przyjaciół, 
'-'podzic.\ ·ane woj od j ci przvjął jak') rzecz zwykłą 
i n: ue:hron ą. 

Prze lądaJąc dz.· wi ;o<1atunkową twórc.z ć ,T · na 
Brzechwy prz konuj m: ię - ż twórczo'ć: ta J st ni -
zw rkle pojna. Wcz na liryk ", tzy później ze przeznaczo-

; 

ne nie tylko dla dzieci bajki, baśnie i poematy niosą po
dobny ładunek filozoficzny, kierują ten sam znak zgocl,y 
wobec ludzi, życia i świata . Myślałem dawniej, że Brzech
wa jako liryk jest poetą staroświeckim. Dzisiaj, na pewno 
odczytując Jego wczesne liryki widzq w nich dużo świe
żości. Wiersze Brzechwy cechuje lekkość i duża inwencja 
obrazowa. Oto dla przykładu fragment \Viersza „Ofiaro
wanie": 

Na twoich białych piersi noclegu 
Pieśni te bqdą jak krew na śniegu. 

Lirykq Brzechwy można umieścic \\ nurcie poetvki Leś
miana. Drqczące poczucie samotności, próba utożsamienia 
siq z przyrodą, wreszcie humcr i baśniowość. 

Swoją filozoficzną dojrzałość może najpełniej objawił 
Brzechwa w dwóch wierszach: .. Bk·kit i kamień" oraz 
„Trzy prawdy": , 

Są prawdy, których nawet nie znają 
prorocy 

Ja, strudzony tqsknotą. odkrywam je 
w nocv. 

Pierwsza prawda jest ban\·ą. tą barwą 
różową, 

Co jak skrzydło anioła krąży nad mą 
głową. 

Druga prawda jest wonią ach, to woń 
jedyna, 



Której siq nie pami~ta i nie 
zapomina, 

Trzecia prawda - to dotyk. c: J u~ta 
zam!·ka. 

z ni~poko,iu umiera, kto ciala dot: ka. 
Te prawdy, któr,vch niebo poecie- .. 

zazdrosc1. 
Stanowią właśnie kbm ·two o twojej 

mi'o~c:i. 

Ba iki, baśnie i poematy Brzechw!· są przeniknic;te optx
mizrr~em i afirmacją świata. Pisałem na początku o spoJ
nośc:i całej twórczo~c:i Brzech\vy. Da siq te ·p?jność spr \~
dzić na elementach humoru, któr!' \\'!'.Stl~pu~e w b<qkacn, 
baśniach, w satyrach jak również\\' liryhich. Oto fragment 
wier za „Za oknami": 

Obnażonvm twvm ramionom 
Kot prz!·.glądał 'sic; z ukosa, 
Kogut milcząc wbił w nicbio. a 
.Jedno oko - jak astronom. 

Bajki. baśnie i poematy Brzechwy ~ą pi.-ane z duz~·m 
odczuciem realności Ś\viata, jego drobiaz~owej mat r1al
n .i faktury. Cechuje Brzechwc: zdumie\\ ująca pomy lo
\\'OŚĆ fabularna, łXJgactwo .ic:zyka. Szczególnym ry.· m 
filozoficznym jego bajek i baśni jest to, iż prm~ie wsz:i-:st
k ie zwierzqta obdarza on poZ!'l vwnymi c:c·c:ham1. Tak Jes~ 
z „Przvgodami Pchł!· Szachrajki'' czy z „Szelmo ·twam1 
Li a \\ italisa'". Oto jak c:harakkryzuj Brz chwa Li a 
Witalisa: 

B\'l Witali: maści rudej. 
l\';ezbyt grub:·:. niezb\'t chud~·. 
l\Ii~ ł na pra ,. ·m oku L:elmo 
I lJ\·ł .sz Ima . Strn:sznvm ~zelmą! 
.l\Iiał rozumu za dziesi.c;ciu. 
Toteż w kndvm przed.sic\\ zi eiu 
Wpr· v·iał w podziw . woim . prytcm, 
Wvr 'Jic•ni m ~ nak mitem 
Or:entacją <l ·kon<1łą 
I do\\cipcm, jakich mało, 
A 1111; I w soi)iE tvle dumy, 
.Jaki y w.-z ·stkie ·zjadł ro~umv. 

\\ idzim!·. że charakteryst.vka Lisa jC'st podana bez zjad
lh ości. ale z pewną przt'korą i \\"(;\\'n .trzną pogodą. Trze
ba j ·zcze przyznać. że Brzechw u bard z umiejC'tnie \\ta
pic I \\ tr :·ć baj k i baśni .-tan. popularne pol:kie prz. ·
pow i ści i porz( kudła. Zabiegi t . ich mi."trz~wska reali
zacja - d,\·namizowały 1C'k t. nadawały mu fektowm j 
~zv walor hunwrystyczny. D naJbardziej mistrzowskich . 
d" k nał,\·c:h ajek Brz clw. v zalicz.vlh!'m bajkq .Tańco
w· 1.1 igla z nitką". 

.Jui dziś mozna śmiało st\\ ierdzić. ze tw6rc.rnść .Jana 
BrL eh\ ·y pr7cdłuży nujznak nut.sz tradycje polskiej 
bajki i I .iśni. Brzećhwa jako Lajkopi < rz zapewnił .-obi 
tn\ < ł mic. j.-c.e ;,o Reju, Kochano\ skirn, Pobckim i Kr -
~'ckim. 

ZBIGNIEW JERZY1V.l 
Prz dr k: I u!•ur ", nr 2!J HJ o 



vV Klin1ontoiuie dzisiaj hopsa 

Sł;ynna trupa pana Dropsa. 

Pokazane będą sztuki 

Cud zręczności 1 nauki. 



Jak 1uidzicie pat1sttvo san11 

Ukazu je się przed 1ua1ni 

Tiuarz przepita i czertvona 

Kapitana Pale111ona. 
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()d prz!Jłbic9 aż do pięt9 

J a1n stalo1u~1 jeż zaklęt9. 

Dokąd iść 1na111? \i\T skaż 1ni drogę, 

Bo tak dłużej z9c 1ue n1ogę. 



Ja jesten1 śn1ialpch czvnow a1nator. 

Ja-Pan Socze1uka! Ja-operator! 
, 

,-

Ja do ksi~żvca dotarlc111 p1eriusz~J, 

l\1nie Brzechwa uczcił 1uiązanką tuicrszv. 



Ja1n r11cerz Szala1tiła 
L 

\Valczpłe1n już tu \Venecji, 

\\. Hiszpanji. Grecji. Sztt'ecji, 

od \i\1 arną 1 nad ~larną 

Choć 1niale1n zbroję 1narną. 



D1uie l\1algosie lU kos1nosie 

Brzęczał!J jak os11. 

l\1iał~l dwie l\Ialgosie 

~ 'ł n1ocz11nne 1ułosq .... 
~ L 
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