
1 

 

 

Figle Mistrza Brzechwy 

 Pisarstwo Jana Brzechwy to oryginalna forma przekazu literackiego. Poeta odświeżył swoimi 

wierszami język i styl dziecięcej poezji. W zaskakujących skojarzeniach poetyckich, w paradoksie i nonsensie 

zawarł przekaz moralistyczny i w ten sposób z poezji dziecięcej uczynił niepowtarzalne narzędzie, 

kształtujące wrażliwość estetyczną i moralną małych czytelników. Jego bajki kształcą i rozwijają zmysł 

estetyczny oraz uczą krytycyzmu wobec siebie. Czynią to przez ośmieszenie przywar ludzkich ukrytych pod 

postaciami zwierząt, warzyw, przedmiotów, z którymi na co dzień obcuje dziecko. 

 Brzechwę pasjonowała żonglerka słów, skojarzeń i dźwięków, komizm językowy. Jego wiersze są 

bardzo rytmiczne. W harmonijny sposób dobierał dźwięki tak, aby uzyskać zamierzony efekt artystyczny. 

Towarzyszyły temu poszukiwania słowotwórcze i  dowcip polegający na grze słów oraz ich wieloznaczności. 

Wszystko to posłużyło Brzechwie do unowocześnienia bajki oraz do wysunięcia na plan pierwszy jej funkcji 

dydaktycznej i wychowawczej. 

 Wybór wierszy Brzechwa dzieciom zawiera najbardziej znane, poczytne i lubiane jego utwory. Jest 

to tomik przekrojowy, gdyż zawiera, obok najstarszych wierszy pochodzących jeszcze z lat przedwojennych, 

także utwory napisane po wojnie. Całość usystematyzowana jest w siedem kręgów tematycznych. 

 Część pierwsza, zatytułowana Samochwała, ukazuje w plastyczny sposób dziecięce przywary 

zobrazowane satyrycznie w takich wierszach, jak tytułowa Samochwała, Skarżypyta, Kłamczucha, Leń. 

Także różne inne ujemne cechy charakterów ludzkich zostały ukazane na przykładzie zwierząt, roślin 

i przedmiotów, np. pomidor przedrzeźniający ogrodniczkę (Pomidor), czy przechwalająca się zapałka 

(Zapałka). Przez metaforę z elementami satyry i groteski odmalowuje ludzką społeczność ukrytą pod 

postaciami warzyw (Na straganie) czy zwierząt (Ptasie plotki). Autor stworzył w tych utworach dowcipne 

i absurdalne sytuacje zmuszające do krytycznego stosunku wobec złych skłonności i przyzwyczajeń.  

 Podobną tematykę zawiera wierszowana, baśniowa opowieść o zwierzętach leśnych zatytułowana 

Opowiedział dzięcioł sowie. Tu także Brzechwa na przykładzie zwierząt ukazuje ludzką społeczność, która 

w imię dobra własnego potrafi się zorganizować i zadbać o własne interesy. 

 Zestaw dziewięciu wierszy, opatrzonych wspólnym tytułem Entliczek-Pentliczek, ukazuje żart słowny 

i sytuacyjny. Taki żart jest typowym objawem specyficznego humoru Brzechwy. W paradoksalnych 

sytuacjach widzimy hipopotama błagającego żabę o rękę, wracającą z targu Kokoszkę-Smakoszkę czy 

odbiegającą od kaczej normy Kaczkę-Dziwaczkę. Paradoks objawia się także w wierszu o sumie, który uważa 

się za znakomitego matematyka, a w rzeczywistości: 

... Panie sumie, 
W sumie pan niewiele umie! 

 Utwór Pali się porusza tematy techniczne. Stanowi on pomost łączący Wiosenne porządki. Fragment 

ten zdominowany jest przez treści dotyczące codziennych zajęć i czynności (Grzebień i szczotka) czy też 

charakterystyczne dla tej pory roku (Wiosenne porządki) ujęte, jak to u Brzechwy bywa, w formę zabawy 

z czytelnikiem.  
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 Taką zabawę proponuje także poeta w kolejnej części zatytułowanej Zoo. Wiersze w niej zawarte 

opowiadają o zwierzętach mieszkających w lesie i dżungli. Jednak nie są to tylko rozbawiające czytelnika 

opisy zwierząt. Pisarz proponuje zabawę słowami. Źródłem dowcipu jest język (dzik jest dziki, małpy robią 

małpie figle, ma trąbę, lecz na niej nie trąbi). 

 Przedostatnia część zbioru to Siedmiomilowe buty. Znalazły się tu takie utwory jak: Globus, Kłótnia 

rzek, Stonoga czy wiersz tytułowy Siedmiomilowe buty, w którym autor, poprzez zastosowanie nonsensu, 

ukazuje właściwy porządek rzeczy oraz uczy obserwacji i logicznego myślenia. 

 Tomik kończy bajka Szelmostwa lisa Witalisa, zawierająca nauki moralne dotyczące potępienia 

skąpstwa, chciwości i obłudy. Wady te, Brzechwa przedstawił w alegorycznym obrazie sprytnego i chytrego 

lisa, który za swoje oszustwa otrzymuje zasłużoną karę.   

 Moja praktyka nauczycielska pozwala na uogólnienie, iż autor Kłamczuchy, Samochwały i Skarżypyty 

w humorystyczny sposób ośmiesza wady, a chwali zalety ludzkie, zatem uczy i wychowuje dzieci. 
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