
EUGENIUSZ SZWARC 



OD AUTORA 

. „ U rodziłem się bardzo 
''\}~ 

·. dawno - w 1896 roku*). 
· Z początku chciałem w
stać prawnikiem, uczy
łem się na Uniwersytecie 
w Moskwie. Ale tak po

) kochałem teatr, że opuś
. ciłem Uniwersytet i zo-
1 stałem aktorem. W roku 

1923 zacząłem pisać wier
sze i opowiadania dla dzie
ci. Z teatrem wkrótce się 
rozstałem i wróciłem do 
niego dopiero w roku 1929. 
Ale już nie jako aktor, 

tylko jako dramaturg. Leningradzki Teatr Mło
dego Widza - czyli TJUZ, jak my go w skrócie 
nazywamy - wystawił moją sztukę pt. „UN
DERWOOD". Od tego czasu napisałem już 
25 sztuk dla dzieci i dorosłych. I piszę dalej 
sztuki. Najwięcej bajek. No a teraz ujrzycie 
CZERWONEGO KAPTURKA z czego się bar
dzo cieszę . CZERWONY KAPTUREK został 
napisany w 1937 roku. Do dziś grają tę sztukę 
w Leningrndzie i Moskwie, w Berlinie i wielu 
innych teatrach ... !" 

EU GENIUSZ SZWARC 
(9.X.1896- 15.I.1958) 

Eugeniusz Szwarc należy do najwybitniej
szych radzieckich pisarzy - dramaturgów, 
którzy swoją twórczość poświęcili przede wszy
stkim publiczności dziecięcej. Pierwszą sztukę 
autor „Czerwonego Kapturka" napisał w roku 
1929. Nazywała się ona „Underwood". W 1934 r. 
moskiewski Teatr Młodego Widza wystawił no
wą sztukę Szwarca pt. „Skarb". Największym 
jednak powodzeniem wśród dzieci cieszył się 
oczywiście „Czerwony Kapturek" napisany 
w 1937 r. Od t ego czasu, a więc już prawie 
34 lata sztuka ta nie schodzi z repertuaru te
atrów w Związku Radzieckim. Przełożona zo
stała na wiele języków i grana była we wszy-

*) Fragment listu Eugeniusza Szwarca do tłumacza 
„Czerwonego Kapturka'', Mariana Niewiarowskiego. 

stkich krajach demokracji ludowej, w Anglii, 
USA i NRF. 

Inne znane sztuki dla dzieci, które wyszły 
spod pióra Szwarca, to: „Królowa Śniegu" (na
pisana w 1939 r.), „Baśń o dzielnym żołnierzu" 
(1946), „Bajka o straconym czasie" (1940), oraz 
„Sto przyjaciół" (1948), „Dwa klony" (1939) -
grane na scenie tarnowskiej, „Miasto lalek" 
(1939). 

Szwarc pisał także sztuki dla dorosłych, spo
śród których największy rozgłos zdobyły sobie 
m.in.: „Smok", „Cień", „Zwykły cud", „Nagi 
król", „Opowieść o młodym małżeństwie". 
Szwarc jest również twórcą sceniariuszy do fil
mów: „Kopciuszek" i „Uczennica I-szej klasy". 

Eugeniusz Szwarc, którego tłumacz Marian 
Niewiarowski odwiedził w Leningradzie obiecał 
przyjechać do Polski na prapremierę „Czerwo
nego Kapturka". Niestety, nie zdążył. Przysłał 
tylko odręcznie napisane pozdrowienia dla dzie
ci polskich. Zmarł 15 stycznia 1958 roku. 

WSPOMNIENIE O SZWARCU 

„Piszący te słowa poznał Szwarca daleko od 
Polski. I daleko od Leningradu, gdzie Szwarc 
stale mieszkał. Był rok czterdziesty trzeci, dno 
wojennego czasu. Spotkaliśmy się w azjatyckim 
mieście. ( .. . ) 

Jednego z wieczorów, w dusznej barokowej 
klitce, dotąd po kartki żywnościowe przycho
dzili literaci, ktoś powiedział głośno, że pod 
miastem są polskie sieroty, że przywieziono je 
z północy i właśnie ,otwarto dom dziecka. Nikt 
nie układał planów, ale od razu stało się oczy
wiste, że jak najprędzej, może już jutro, trzeba 
odwiedzić ten dom. Była pora deszczów: samo
chód kina objazdowego nie dobrnie. Książki -
to mało. 

Zresztą - i tak by się poszło. Następnego 
więc dnia wyruszono .( ... ) 
Był też ktoś, kto zjawił się dopiero niedawno, 

więc wiedziałem tymczasem tylko tyle, że na
zywa się Eugeniusz Szwarc. Nie odzywał się 
prawie; miał ów bystry i ujmujący uśmiech, 
który lepiej się pamięta niż rysy twarzy ( ... ) 

Wieczór literacki rozwijał się zat em planowo 
i wszystko byłoby dobrze gdyby nie pewien 
rodza j niepokoju nurtujący nas wszystkich: to 



przecież były bardzo małe dzieci. I jeszcze: nie 
potośmy brnęli przez to błoto, żeby odwalić 
zwykły wieczór literacki. Myślę, że dzieci były 
tego samego zdania. 

Ale oto po kolejnej porcji oklasków, wstał 
z uśmiechem Eugeniusz Szwarc, upewnił się, 
czy wszystkie dzieci rozumieją po rosyjsku, 
wyszedł zza uroiczystego stołu prezydialnego, 
usi,adł po prostu wśród małych słuchaczy i za
czął opowiadać im bajkę. Była to sławna póź
niej „Baśń o zmarnowanym czasie". Sluchaliś
my potem tych bajek przez cztery godzi.ny. 
Wszyscy - opiekunowie i malcy, Polacy i Ros
janie. Byliśmy urzeczeni i oczarowani mądroś
cią tego człowieka. Czuliśmy wszyscy rosnące 
z każdym słowem uwielbienie siedzących na 
ziemi dzieci i na pewno podzielaliśmy je. Mie
liśmy do czynienia z umysłowością prostą 

znakomitą, z człowiekiem pełnym talentu 
i wdzięku" . 

JERZY POMIANOWSKI 

OD TŁUMACZA 

Latem 1957 r,oku byłem w Związku Radziec
kim. Zwiedziłem wiele pięknych miast i mia
steczek, wsi i osiedli, rozmawiałem z wieloma 
interesującymi ludźmi. Jeździłem szlaldem 
Mickiewicza do Wilna i Kowna, oglądałem 
z pokładu statku nie zapor.:miane zachody słoń
ca nad Niemnem - krainą mego dzieciństwa. 
Byłem w kraju błękitnych jezior - na Łotwie 
i widziałem jej piękną stolicę Rygę. Oglądałem 
starożytne zamki i mury Tallina, stolicy Esto
nii i widziałem Festiwal Młodzieży w Moskwie. 

Gdy wyjeżdżałem córeczka moja prosiła 
mnie, żebym jej przywiózł coś ładnego z pod
róży. Przywiozłem jej bajeczkę pod tytułem 
CZERWONY KAPTUREK, sztukę dla dzi·eci, 
którą pięknie napisał EUGENIUSZ SZWARC, 
radziecki pisarz z Leningradu, a którą prze
tłumaczyłem dla mojej małej Zuzi i dla wszy
stkich jej rówieśniczek i rówie!Śników i kole
gów z całej Polski, z Katowic i Krakowa, z Lu
blina i Warszawy, ze Szczecina, Częstochowy 
i Tarnowa. 

Powiedzcie sami, czy to nie najlepszy poda
runek? 

MARIAN NIEWIAROWSKI 

Autorem przekładu „Czer-
wonego ka,pturka" jest 
MARIAN NIEWIAROW-
SKI, dziennikarz i publi
cysta, tłumacz sztuk te
atralnych. Zadebiutował 
przekładem sztuki dla mło
dzieży pt. „Młodość ojców" 
B. Gorbatowa, której pra
premiera odbyła się w 1951 
roku, w rocznicę Rewolucji 
Październikowej, w Teatrze 
Śląskim w Katowicach, 
z Gustawem Holoubkiem, 
Józefem Parą i Jerzym 
Nowakiem w rolach głów
nych, a w reżyserii Roma
na Zawistowskiego. 

„CZERWONY KAPTU
REK" Eugeniusza Szwarca 
w przekładzie 1i opracowa
niu Mariana Niewiarow
skiego wieńczy blisko dwu
dziestoletnią pracę tłuma
cza z literatury angielskiej, 
niemieckiej i rosyjskiej. 
W jego dotychczasowym 
dorobku - poza kilkoma 
przelożonymi pow1esciami 
znajduje się 31 pozycji te
atralnych. Spośród nich 15 
sztuk dla dzieci i młodzie
ży , komedti muzycznych, 
musicali i operetek miało 
dotychczas 60 premier 
w teatrach dramatycznych 
i muzycznych. 

Szczególnym powodze-
niem cieszyły się: CZER
WONY KAPTUREK, wy
stawiony dotychczas w 11 
teatrach oraz CZERWO
NE PANTOFELKI Ander
sena, wystawi·one w 17 
teatrach. 

Premiera CZERWONEGO 
KAPTURKA uroczej baśn[ 
Eugeniusza Szwarca, którą 
prezentujemy obecnie na
szym młodym widzom i ich 
rodzicom w przekładzie 
i opracowaniu Ma,riana Nie
wiarowskiego jest kolejną, 
61 premierą teatralną w do
robku tłumacza. 

.JERZY HARALD (właść. 
nazwisko JAN LIERSZ) 
urodził się 12.XI.1916 roku 
w Poznaniu. Ukończył 
Konserwatorium Muzycz
ne w Katowicach w 1938 

J:oku W tymże roku roz
począł pracę jako akompa
niator i członek Orkiestry 
Radiowej przy Rozgłośni 
Polskiego Radia w Katowi
cach. W pierwszych latach 
po wojnie brał udział w od
budowie tej Rozgłośni, pia
stując od początków 1945 
roku stanowisko kierowni
ka audycji muzyczno-roz
rywkowych, jednocześnie 
komponując oraz dyrygu
jąc Małą Orkiestrą Roz
glośni pod nazwiskiem Jan 
Liersz .j Zespołem Tanecz
nym pod pseudonimem 
Jerzy Ha,rald. 

Jego melodie zyskały so
bie uznanie wśród szero
kich ·rzesz młodych i star
szych miłośników piosenki. 
Niektóre stały się szla
gierami, jak np. „Brzy
dula - Rudzielec", „Co 
niedziela pada deszcz", 
„Malowany wóz", „Mój 
chłopiec'', „Pierwszy 1ist", 
„P~osenka do nieznajo
mej", „W taką noc", „Zło
te kolczyki", „Zachodzi już 
słońce". 

Do większości melodii 
teksty piosenek napisała 
jego żon.a Eugenia Wnu
kowska (Eugenia Liersz). 

Jerzy Harald napisał tak
że muzykę do takich filmów, 
jale „Zaczarowany rower", 
„Deszczowy lipiec'', „Kape
lusz pana Anatola", „Niko
dem Dyzma", „Pierwszy 
start", „Ska,rb" oraz „śle
py tor". Skomponował 
również muzykę do filmu 
rysunkowego dla dziecd pt. 
„Wilk i niedźwiadek". 
Opracował poza tym 90 
,pieśni innych lwmpozyto
rów i napi3ał muzykę do 
ponad 200 słJ'.''.ic•wisk ra
diowych. 

Jerzy Harald skompono
wał muzykę do „Czerwone
go kapturka" z myślą 
o swojej córeczce KRY
STYNIE, liczącej w dniu 
premiery 6 latek. 

W pełni sił twórczych 
zmarł nagle dnia 18.VIII. 
1965 roku w Katowicach. 



EUGENIUSZ 
SZWARC 

(Tyt. oryg.: „Krasnaja szapoczka") 
Przekład: MARIAN NIEWIAROWSKI 
Muzyka: JERZY HARALD 
Piosenk,i: MARIAN NIEWIAROWSKI 

I EUGENIA WNUKOWSKA 

Osoby 

Czerwony 
Kapturek . 
Mamusia 
Babcia 

Wilk 
Lisek 
Niedźwiadek 
Zajączek . 
Harcerz 
oraz ptaszki 

OKSANA SZYJAN 
STANISŁAWA ZAWISZANI\:A 
MARIA MARTOWNA
CIESIELSKA 
HENRYK KORBUT 
GRZEGORZ WARCHOŁ 
LUDWIK JARECKI 
EW A CZAJKOWSKA 
ZYGMUNT BAŁUT 

Reżyseria 
JULIAN KRZYWKA 
Scenografia 
SALOMEA GAWROŃSKA 
Korepetycja muzyczna 
ANNA MASTALERZ 
Układ tańców 
ZOFIA WIĘCŁAWÓWNA 
Asystent reżysera 
STANISŁAWA ZAWISZANKA 
Przedstawienie prowadzi 
KRYSTYNA STEFANOWSKA 
Kontriola tekstu 
ZYGMUNT BAŁUT 

P R E M I E R A D N I A 3 .IV .1971 R. 

Szósta premiera 
w sezonie 1970/71 

S to d~a premiera 
c d u zawodowienia 
Tatru im. L. Solskiego 
w T arnowie 

Dyr ek tor i kierownik artystyczny 
.lOZEF MORGAŁA 

Kierownik literacki 
MARIAN SIENKIEWICZ 




