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E uge niusz S z warc 

Eugeniusz Szwarc urodził się w 1896 r. w Kazaniu . Dzie
ciństwo spędził na prowincji. W 1913 r . ukończył w Majko
pie na Kubaniu gimnazjum realne i wstąpił w Moskwie na 
prawo. Podczas I wojny światowej, ~muszony podjąć si 
pracy zarobkowej, :wstał aktorem, zre ztą zgodnie ze swymi 
zamiłowaniami. Grywał w Rostowie nad Donem, w ekspe
rymentalnym teatrze pod nazwą Warsztatu Teatralnego. Był 
to po rewolucji okres nieskrępowanych prób artys tycznych, 
zawiłych sporów i walk literackich. W tej gorącej atmosfe
rze kształtowała się artystyczna młodość Szwarca. Aktorem 
był zaledwie dwa lata. W 1923 r . Szwar zos taje dziennika 
rzem. Wyjeżdża do Zagłębia Donieckiego, gdzie r daguje 
dodatek literacki do gazety górniczej, pisze felietony i re 
cenzje. 

Po przyjeździe do Leningradu w 1924 r . Szwarc rozpo
czął pracę w Państwowym Wydawnictwie Literatury dla 
Dzieci, jako lektor c2a~opisma dziecięcego „Jeż". Ponadto 
brał czynny udział w życiu leningradzkiego środowiska 

artystycznego. Wtedy zaczął pisać sztuk i sceniczne, z któ
rych pierwszą była baśń współczesna dla dzieci pt. „Under
wood", po czym poświęcił się wyłącznie pracy dla teatru. 
Następną jego baśnią był „Skarb", potem napi ał „Przygody 
Hobenstaufa" oraz wspaniałą baśń satyrycwą „Nagi król" 
(1924 r.). W 1940 r. powstała komedia „Człowiek i cień", 

osnuta na motywach andersenow. kich, do których artysta 
wielokrotnie sięga!, podobnie jak do rosyjskiego folkloru 
ludowego. W 1942 r. napisał słynną komedię „Smok" -
utwór powszechnie uznawany za najlepsze dzieło tego auto
ra. O „Smoku" wyraził się I. Erenburg, że poświęcony jest 
„moru!:iemu zdruzgotaniu faszyzmu". „Smok wystawiony 
był w Związku Radzieckim dopiero w 1962 r. Wcześniej 

ujrzeli go polscy widzowie na scen ie nowohuck iego teatru . 
Następne sztuki Szwarca to m. in . baśń dla dorosłych „Naj
zwyklejszy cud" oraz liryczna komedia <p t. „Rzecz o młodej 
parze". Potem Szwarc mja! n apisać jeszcze tylko dwa, zre
sztą wspaniale, scenariusze: „Don Kichota" oraz „Kaina 
XVIII". Pracował nad tymi sz.lukami mimo śmiertelnej cho
roby. Zmarł w 1958 r. 



„Za wszystkimi zdaniami tych sztuk i scenariuszy 
pilsze J. Pomianowski, tlumru:z utworów E. Szwarca - dajQ 
się bez trudu .rozpoimać wlasną warz Svwarca - pogod
nego, nieustra.·zone>go i prawego.„ 

.„ .Jego pewność była odruchem obrony elementarnych 
wyróżników człowieczeństwa , pod:;tawowych zasad godncgc 
w~1-6łżycia. Ni był to odruch narzucony ani założony z gól"J 
w najpoczciw,;zvch nawet intencjach. Pisanie w tryb:e tego 
odruchu stało ~ i ę ~po~obem bycia Eugeniu,;za Szwarca. Byłe 
w ,;tylu całej jego osobowości. Dlatego też w . ty lis tycznych 
Cl·i.:hach dziel tego dramaturga wolno . zukać odpowi dni
ków jego zajmujących jrzymiotów o:ooi tych . 

... W utworach Szwar a daje się wykryć stop nioprzC·· 
kupnej ironii z trze:l.wą wyrozumialo~cią wobec ludzi. T 
;'.abawne i .·mutne, pro. te i skromne komcoie są dziełami 
[.H'3\\ o.ki woj ującej. 

I 

I 
I 
I 
! 
I 
1 
I 

I 

• „ 

/1 ~ /"/ 
~"/~ 
C/EP. 

• . .. 



~2t'PfUl •. %;er Ja, 
p~,I n/e ;e/~~/a · · · 

.i.im ....... 

• 

.IERZY POMIANOWSKI 

Baśnie dla dorosłych 

Szwarc zdawał sobie ~prawę, jakich miał poprzedników. 
Nienada remnie związany był ze sławnym leningradzkim Orac
twem Serapiona. Do tej l ningradzk i j grupy pi. ar'ikiej 
należa ła a ła konstelacja świetn eh talentów. By ł wśr d 
nich Zoozczenko, Tichonow, Fiedin. Nazw i p wne tra
dycje: wzię ło Bractwo ze starej i s ł awnej powie~ci E. T. 
Hoffm an na . W komediach Szwarca ł atwo znu leżć dowody 
przejęci się gor zki m, ale niepod leg łym tonem hoffmanno
wskiego romantyzmu, tonem całej te j epoki. Była to dla 
Szwarca i jego przyj aciół poka w:i: ru~zających i ważnych 
punktów odniesienia, znaków 01·ientacyjnych tradycji arty
stycznej . 

Na ulicach Leningradu majaczył jeszcz cień człowieka 

w płaszczu z opowieści Gogola, na granitowych nadbrzeżach 
mógł się komuś zwidywać cylinder Raskolnikowa; to nie
zwykłe miasto zbudowane zostało nie tylko wolą P iotra 
Wielkiego, lecz także - po raz wtóry - piórem rosy j ·kich 
pisarzy. W ich prawdomównych książkach jest nuta spóź

nionego i melancholijnego romantyzmu, zaprawionego już 

pasją, jaką budzi realne spojrzenie na los narodu, który 
w!a. nymi kośćmi wy-la! fundamenty własnej stolicy. Z Leg 
miasta zupełnie inacz j widziało :ie: postacie nic ylko Hoff
manna czy Honorć Daumiera, lecz nawe t baśniowych boha
terów in nego romantyka w sukiennym frak u i wysokim 
cylindrze - Jana Christiana Andersena . Duński bajkopisarz 
był ukochaniem Szwarca, łączy ich n iewątpliwie powino
wactwo. Ale nie z przypadku ani z naśladownic twa, ale 
z wyboru. Dziś sen u nie ma poważne zbijanie powiert:cho
wn j opini i, która trak towała młodego Szwarca jako „in-
cen iza tora Andersena' '. Nie ma zwłaszcza sensu w szkicu 
poprzedzającym utwory Szwarca, te oczywiste dowody sa
mowystarczalności , rozmachu i śmia ł ości własnych jego za
miarów, własnych rozwiązań. Przeciwnie, raczej by podkre
ślić na! żało, że związki między twórczością . tych dwóch 
pisarzy są głębsze, n i ż sądzono dawn ie j, dotyczą bowiem 
fabuły; ta była dla Szwarca jedynie punktem wyjścia 

i zawsze podlegała raptownej , samodzielnej zmianie finał u , 

anegdoty, pointy, a więc sensu. Związki te odno.uą się do 
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c:>tycznl'j problC'matyki, o t::ikżc do snra v jednakowo tyn 1 
poetom nienawistnych. 

W 1940 roku Szwarc wychodząc z motywów andersenow 
skich, napisał komedię „Człowiek i cień", zapewne najbar. 
dziej dalekowzroczną, subtelną i ostrą ze wszystkich jcgv 
baśni satyrycznych . 

Akminow tak o niej pisze: „Uogóln iajqc w sposób baś· 

niowy podstawowe procc:y zachodzące w „tosunkach mię· 

di.yludzkich na naszej planecie, dałoby się powiedzic:> •. 
że dzisiejsza ef)Oka stoi pod znakil'm walki pi0rwia..;tk11 
twórczt'l(O z pasożytniczym , konstruktywnego z gnijąrym . 

Ży\\'('~~o z martwym lub, posługujqc s ię językiem Eu~ niu·mr 
Szwarca, czlowicka z cieniem". 

To dotyczy wszystkich przypowieści . ccnicznych Szworc.:i. 
jego baśni dla doro. łych ludzi dobrej woli. Ta właśni e: 

cecha :prawi ła , że komed:c Szwarcn bynajmniC'j nir trac 
::il-llł.1lno.'·ei, choć ich b0zpośrednia funkcj riodlega zmianie 
j.1k tn bywa z każdym dzirl ·m pojc·mnym inl<'lc>klualnh 
1 l' llt'i.onym prwz tal •11t przewidujqcy. 

Scc>niczna parnbC'la, przypowieść, ba~ń tC'atralna, nowo 
CZC'sna powia„tka filozoficzna coraz częściej przychodzi w 
nowym teatrze na miejsce' iluzjonistycznych dramatów bądł 
sztuk - plakatów: ob. erwujemy oo często tam, gdzie wo;pól·· 
l 'Z •sny autor chce wtrącić się do posobu i kierunku myśle 

nin .s \ Oi (•h widzów, a jednocześnie obawia się dojutrkoweJ 
do;lowności. Nie mada ani względy formalne rozstrzygnęły 
że jest to ulubiona forma dzieł Dilrrenmatla, Fri ·cha 
Thorntona Wildt"fa, a przede wszy tkim - Brechta. Sądzić 
trzeba, że ten spo ób przc.dstawiania problemów rymuje sir, 
jakoś l. oczekiwaniami współczesnego widza, z j ~go po·zu· 
kiwaniC'm uch\ ylm•go, trwałego sensu i syntezy w ż laznyrr. 
zgiC>lku otac1.ających go zjawisk. Znamienne, że Szwarc sa· 
modl..iclnir i wcześniej niż inni do zcdł do porozumienfo 
z widownią w ten .sam właściwie sposób, wy hodząc jednak 
z r0gion6w baśni, z za ufan i •m odwołując się do ludowej 
wyobrażni, clo ki najhard1.iC'j dC'fTlokrotycznych prakszlal· 
lt1w. 0-;iqgnqł dzit:;ki t<'mu pro.·totc;: - walor, o który zaw 
"'- · ubiC>gali ,..ię najwii:k.si i przed którym z:iw.·l wz.drngaJ; 
·i~ m.:tni;1cy gardn1cy tłum('m. Kto te;: pro. tnu:,: uważa z11 
pro tnc:lwo , tC'n . am sobie wystawia świadectwo naiwności 

Tio.;y jski pisarz Eugeniusz Szwarc nic tylko w „Klono· 
wych braciach'' czerpał z ro;;yjskego folkloru. We wszy. t· 
Jcich j go opowieściach scC'nicznych i filmO\i.rych motywy 
i postacie znane każdemu dziecku w Europie, ba, nawe! 
figury bran z popularnych baśni Perraulta albo samcgr, 
AndN:ena - zy.·kają ów . zczególny odcień, jaki rosyjscy 
bajarze dają swoim bohaterom. Składa się nań współczucie 
dla pokrzywdzonych oraz brak w~zelkich zludz •ń co do z& . 
miartl\V krzywdzicieli i zakrc·u ich 11ocy. 
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Szwarc pic:knie powiedział: 

„Baśnie opowiada się nie po to, by coś ukryć, lecz po 
to, by wydobyć •na jaw, by rpowiedzieć z calą mocą, pełnym 
głosem to, co człowiek pomyśli". 

W swoim cza. ie miano -za zie si.tukom Szwarca, że dziejq 
s ię one w krainie baśni. nic wiadomo więc, jakich to sił 

społecznych bronią i do jakich konkretnie warstw należą 

ich bohaterowie. Z r ównym powodzeniem można wymagać 
u. talcnia przynależnośc i klasowej krasnoludków lub pocho
dzenia społecznego Baby Jagi. Zresztą p chodzenie postaci 
baśniowych ustalono już ral na zawsze : jest ono gminnt-, 
najoczywiściej w świecie plt-bcjskic . W ludowych bajkach 
pomiata•na prawiedliwość w końcu zwycięża wszystkie 
smoki, p rostaczek okazuje 'Się mądralą , a :Zly król, jak się 

wyjaśnia, jest ostatecznie nagi i mu~ pogodzić się z rozpo
wsze<>hnieniem tej wiadomości. Szwa-re jest nowoczesnym 
i \Ycalc nic naiwnym pisarzem, al z najważniejszej , etycz
nej warstwie swych ;;ztuk trzyma się gminnie tradycji. Nic 
inaczej niż Ander~en . ie inaczej niż wszy. cy pisarze, któ
rych n ic tylko sic: chwali , lecz również bardzo lubi. 

W 1942 roku Szwarc pi~zc sławnego „Smoka". Powszech
nie sądzi się, że jest to na jwybi tniej'7.8 ze szluk Szwar
ca ( ... ). Powaga jej zamiaru r alneg (lym samym więc 

i politycznego) spotęgowana jes t nic tylko przez wdzięk li terac
ki i dowcip. Każdy wrażliwy widz natychmiast odkryje w 
„Smoku" śmiały i samodzielny wzór współmierności zacho
dzącej między ważną i wciąż p iekąca współczesną treścią -
a przewrotnym ksztallem tej baśni. Nic miej :cc tu na roz
trząsanie jej znaczeń; jesl to ulwór równie rozwnny, jak zro
zumiały . Podkreślmy tyllko, że w postaciach wojujqcych ka
rierowictów, opryczników, prymu,ów szkoły Smoka, Szwarc 
napiętnował zjawisko powszechniejsze i ważniejsze niż owa 
przemoc władzy, o której tyle u nas schemalyClznych i filan
tropijnych sztuk napisano. Szwarc patrzy ostrzej, wie, że 

Smoka trwba unicestwić w każdym z was; więcej odbiera 
zł u dzeń , ale i więcej daje nadziei. 
(wstęp do: E . Szwarc „Baśnie dla dorosłych", Kraków 1965, 
s. 16- 18). 
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Macie) Małecki 

Urodził się w rolt!u 1940 w Warszawie, Ukończył wyźsze 

studia muzyczne w PWSM w Warszawie, w klas ie kompo
zycji i fo r tepianu, a następnie odbywał roczne studia uzu
pełniające w Estm.an School of Music, Rochester, USA. 
Debiutował w warszawskim STS-ie jako kompozytor pio
senek. 

Tworay dla r adia, telewizji - jednak głównym nurtem 
za i nteresowań Małeckiego jes t muzyka teatralna. Wymienić 
tu należy : „Oko" do tekstu J anusza Kofty inscenizowane 
dwukrotnie: przez Aleksandra Bardin i go w warszawskiej 
PWST i Wojciecha Solarza w war.szawskim STS-ie, „Ape
ty t na czereśnie" z tekstem Agnieszki Osieckiej wys tawiany 
wielokrotnie na scenach całego kraju , oraz „Cwiozenia z 
Szekspira" - warsztat dyplomowy warszawskiej PWST 
reżyserowany przez Alaksandra Bardiniego. Z muzyki tes t
ralnej o charakterze ilustracyjnym wymienić należy muzykQ 
do „Sławy i śmierci Joachima Muricty" Pabla Nerudy, 
„Makbeta" i „Antygony" wystawionej na otwarcie war
sza wsldcgo Teatru Małego , 

Maciej Malecki jest taldc wykładowcą w war zaw:;kiej 
PWSM. 

)( 

WoJclech Młynarski 

Urodził się w roku 1941 w Wars tawie. Ukończył Wydział 
Filologii Polskiej UW. Debiutował w Studenckim Teat.Ne 
„Hydrydy" jako autor pio,;enek i wykonawca w 1>rogramach 
kabaretowych ,,Radosna gęba cywilizacj i" i „Ludzie to ku
pią". Autor piosenek, z których wicie prezentował i prezen
tuje na pełno pektaklowych recitalach i płytach. Oprócz 
tego napisał kilka widowisk estradowych m . in. kabaret 
„Dreszczowiec" i program pt. „Polska Miłość" i trzy wido
wiska teatralne: „Butterfly-cha-cha", „Spiewy historyczne" 
oraz spektakl pt. „Dziewczyny bądźcie dobre dla nas na 
wiosnę". Ostatnio Młynarski próbował swych sił jako autor 
libretta opery „Henryk VI na łowach" wg komedii Wojcie
cha Bugusławskicgo z muzyką Karola Krupińskiego. Spek
takl ten wystawił dwukrotnie w Łodzi i Krakowie Kazi
mierz Dejmek. 

„Cień", bajka muzyczna dla dorosłych , jest drugą z kolei 
propozycją Młynarskiego . 
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Raz m pruz :i:vci, id·,ic co d ·it'1·1 
r1łowl r i c1C"r~. rzlowi•·k i ci ,·, 
I•, n'ld slonf'cznyt:11 1'11111i„nl l"ni ń 

zhmi.1< I cleń, czlowfok • i ·ń 
p!'lPZ I a:/.dą milo'c'• \\ {Hl re rlr' •1"1 
prz z każdlł przv jn~1i uli«:. i 11 
pn-t'Z letni. ro ~. przez m rii 1 

c·zlu\\ lek i cil'ń, c·zlo\\ i k i 1 • il 
zern 111 z z ży i1· d:'.i co d ie1'1 

czluwil'k i ri 11. c-llowi ·l· I clrii. 

Przez letnilł rosę, prz<'.z mroźną zrcń 

człowiek i cleń, czło\\iPk i cicf1 
razem przez życie idzie en dzień 
czło~ lek i cleń, człowiek I cień. 
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SPT~ TTIF.~CI: 

1. F.nrreniusz Sz.w:'lrc (nota biograriczra) 

2. J •1·zy Pomianow I i - „Baśnie c In dorn łych" 

3. Ma iej fal cki (nola biognificzna) . . 

4. Wojcll"ch Młyna ki (nota bio rnri :-znn) 

5. Wl)jciC'ch l\1'lynnr I i - „KO~'l url:ijl' .; priyjnci. lll" 

G. Woj ci eh Mlyno ~Id - „Cllowiek i •-lt•i'" . • • . , 










