




Baśnie opowiada się 
nie po to, by coś ukryć, 
lecz po to, by wydobyć 
na jaw, by powiedzieć 
z całą mocą, pełnym 
głosem to, co człowiek 
nzyśli. 

Eugeniusz Szwarc 



KOGO UD~ESZ PRZYJACIELU 

Codziennie, gdy mnie świt obudzi 
łeb zmoczę wodą, zjem śniadanie 
a potem wbiegnę między ludzi 
powraca zaraz to pytanie 
może to chora wyobraźnia 
ciągle pytanie to ponawia 
nie wiem, lecz przecież tak wyraźnie 
wciąż zauważam coś, co sprawia 
że pytać ludzi chcę tak wielu 
którzy przechodzą moją drogą 
- kogo udajesz przyjacielu 
- kogo? 

Często to trudno zauważyć 
ni gestem facet się nie zdradzi 
I tak z tym kłamstwem mu do twarzy 
I tak tokuje I tak sadzi 
zamyka myśli w krągłe zdania 
z bliższym I dalszym dopełnieniem 
nie ma momentu zawahania 
układa mu się to myślenie 
jak strojny smoking na modelu 
a mnie pytanie dręczy srogo 
- kogo udajesz przyjacielu 
-kogo? 

Lecz chocil!Z bystro czas ucieka 
ja przecież wierzę, ciągle wierzę 
że spotkać przyjdzie ml człowieka 
co patrzy szczerze, mówi szczerze 
I biegnę szukać takich ludzi 
przydać swój kłopot Ich kłopotom 
by choć przez chwilę móc się łudzić 
przez chwllę łudzić się, że oto 
o Jedną spytać ze spraw wielu 
ja Ich I oni mnie nie mogą 
- kogo udajesz przyjacielu 
-kogo? 

EUGENIUSZ SZWARC (1898-1958) 

Dramatopisarstwo EugenlU9Z8 Szwarce zallczane 
Jest do klasyki światowej. „Człowiek I cleń" w opi
nii krytyki llterackleJ to nalbardzleJ ostra satyra 
w całej jego twórczości. Wystawiało tę sztukę wl• 
le teatrow świata. Przyczynę tego powodzenia 
utworu definiuje trafnie rosyjski retyser filmowy 
Mikołaj Aklmow: 

„Uogólniając („:) dałoby się powiedzieć, ie dzi
siejsza epoka stoi pod znakiem walki pierwiastka 
twórczego z pasoiytnlczym („.) lub posługując się 
językiem Eugeniusza Szwarca - człowieka z cle
niem" 

Eugeniusz Szwarc urodził się w 1896 roku w Ka
zaniu. W 1913 roku ukończył średnią szkołę teat
nllną. Wkrótce zaangaiował alę do eksperymen
talnego teatru w Rostowie. Po dwóch latach po
rzucił scenę. Postanowił :wstać dz!ennlkarzem. 
Wyjechał do Zagłębia Donieckiego I tam objął sta
nowisko redaktora dod•tku llteAcklego w gazecie 
g(>mlczeJ. W 1924 roku przybył do Leningradu. 
Rozpoczął pracę w wydaW1'1ctwle literackim dla 
dzieci, pełnllłC funkcfę redaktora w dzlecłę<.ym 
czasopiśmie „Jai:". 
Zmarł wiosną 1958 roku. 

Tw6rczo6ć EugenlU9Z8 Szwarce to - poza 
wspomnianym „Człowiekiem I cleniem" C:~C'/ 
się populamo6clą „Smok" , „Nagi król", „NaJzwyk
lefszy cud" (bałfl dla dorosłych), „Rzecz o młodej 
parze" (liryczna komedia ), „ Don Kichot", „Kain 
XVIII". Dwie ostatnie sztuki napisane u 9Chytku ty
cia byty stllmowane. Tworzył w konwencji bdnlo
we), opieraj~ się często na wątkach z.aczerpn~ 
tych z baśni Andersena. Charllkteryatykę twórczo
Acl Szwarca celnle ujmuje cytowany Jut Mlkołal 
Aklmow: 

„Znalazł się Jednak czarodziej, który zachował 
władzę nad dziećmi, ale potrafił równlai: opano
wać wyobrllinlę dorosłych, przywr6cll nam, byłym 
dzieciom, magiczny urok zwykłych bałnlowych bo
haterów ( ••. ) na Imię mu Eugeniusz Szwarc ( ... ). 
Jest to dobry I mądry czarodzlef: wracając z po
dr6ty do baśniowych Jego twlat6w czujemy, te 
zrozumlellśmy coś, czegołmy dobtd nie rozumlell , 
te przemyłlellśmy coś takiego, na co nie mieliśmy 
czasu. Co więcej: wracamy nieco bardzleJ skłonni 
do dobrych uczynkl>w nit zwykle". 




