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Ten polski poeta, autor wielu znanych bajek i wierszy 
dla dzieci orazsatyrycznych tekstów dla dorosłychtak 
naprawdę nazywał się Jan Wiktor Lesman. Młodość 
spędził na Kresach Wschodnich. 

Jeszcze jako nastolatek zadebiutował w 1915 roku, 
kiedy to opublikował swoje pierwsze wiersze w gazetach 
dla młodych. Nie wiązał jednak wówczas swej przyszłości z 
karierą pisarską – postanowił, że zostanie prawnikiem. 

Po przyjeździe do Warszawy zapisał się na Wydział 
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.Jako adwokat i 
ekspert w dziedzinie prawa autorskiego był 
współzałożycielem i radcą prawnym Związku Autorów i 
Kompozytorów Scenicznych ( ZAiKS ). Do tego zawodu 
powrócił po II wojnie światowej. Był m.in. radcą prawnym 
w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. 

W czasie studiów prawniczych zaczął dorabiać jako 
autor tekstów satyrycznych oraz pioseneki skeczy. 
Współpracował wówczas z takimi znanymi kabaretami 
przedwojennymi, jak: Qui Pro Quo, Czarny Kot czy 
Morskie Oko. Posługiwał się wtedy pseudonimami: Szer-
Szeń oraz Inspicjent Brzeszczot. 

Znał bardzo dobrze język rosyjski i zajmował się także 
tłumaczeniami zliteratury rosyjskiej utworów Puszkina i 
Czechowa. 

W 1926 wydał swój pierwszy poważny tom poezji 
„Oblicza zmyślone”.  

Do literatury przeszedł głównie jako autor utworów 
dla dzieci.  
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Przyniosły mu one ogromną popularność i zdobyły 
wielu naśladowców.Szczególne zasługi położył dla rozwoju 
nowoczesnej poezji dla dzieci. Przekształcił bajkę, nadając 
jej funkcję żartobliwą. Są w niej elementy baśni, bajki, 
zwierzęcej, fantastyki, magiczności.  Zawsze dbał o efekty 
komiczne, humor słowny i sytuacyjny. Do tej pory 
wywołuje na twarzach czytelników pogodny i wdzięczny 
uśmiech. 

Pierwszy tomik wierszy dla dzieci –„Tańcowała igła z 
nitką” ukazał się przed Wigilią 1937 roku. Znalazły się tam 
między innymi takie popularne do dziś wiersze, jak: 
„Pomidor” czy „Na straganie”. Rok później wyszedł 
następny –„Kaczka Dziwaczka”. 
 

Każdy zna jego utwory: 
Tańcowała igła z nitką 

Kaczka Dziwaczka 
Akademia Pana Kleksa 

Ptasie plotki 
Pan Drops i jego trupa 

Na wyspach Bergamutach 
Szelmostwa lisa Witalisa 

Podróże Pana Kleksa 
Tryumf Pana Kleksa 

Pan Kleks w kosmosie 
 

Książki Jana Brzechwy doczekały siętłumaczeń na 
kilkanaście języków i wielu ekranizacji. 
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